Werkplekbekabeling
Organiseer uw bekabeling
Stroom binnen
handbereik

Ergonomische
werkhouding

Veilig bekabel
systeem

Clean desk en
diefstal preventief

Werkplekbekabeling: Inventarisatie, Advies & Uitvoering

Uw complete bekabeling
professioneel verzorgd
Losliggende, slecht opgeborgen of te korte kabels
kunnen een probleem veroorzaken.
Technisch
Minder tijd nodig bij vervangen van apparatuur
Geen kortsluiting door overbelasting
Geen kabelbreuken meer
Geen te korte kabels meer
Faciltair
Toegankelijk voor de schoonmaker
Snelheid bij het verplaatsen van een werkplek
Beschikbaarheid van stroom en data binnen handbereik
Bekabeling is voorbereid op het nieuwe werken
Esthetisch
Overzichtelijke werkplek en geen kabelchaos
Geen kabels onnodig in het zicht
Prettige uitstaling van de werkplek en bekabeling
Representatief voor klanten en gebruikers
Verbeterde werkomgeving
Ergonomisch
Verbeterde werkhouding op vaste of flex werkplek
Creëert extra werkplezier
Vermindering van struikelgevaar
Meer bewegingsruimte rond de werkplek
Levert bijdrage aan de ARBO richtlijnen NEN 2449

Stappenplan
1 Inventarisatie
Analyseren van de huidige situatie en hoe kan deze verbeterd worden?

2 Advies
U krijgt een uitgewerkt voorstel aan de hand van de inventarisatie en een
kostenbegroting op maat.

3 Uitvoering
Alle werkzaamheden zoals ontwarren, bekabelen en monteren wordt in
eigen beheer uitgevoerd en afgestemd op uw organisatie.

Voor

Na

Full service oplossingen
Buromex levert u advies op maat, een complete
oplossing, concrete uitvoering en nazorg, afgestemd
op uw situatie.
Nazorg
In combinatie met de uitvoering en toepassing van het Buromex
kabelmanagement systeem ontvangt u eenmalig een gratis check.
Hierbij controleren wij, drie maanden na montage, de werkplek op het
gebruik van de aangelegde bekabeling infrastructuur.
Ook voor later
Wij bieden u de mogelijkheid van een service contract. Voor een vast
bedrag per werkplek blijft u gegarandeerd van het beste onderhoud.
Vrijblijvend advies
Wilt u eens verder praten over wat wij voor uw organisatie kunnen
betekenen? Mail of bel dan meteen voor een afspraak.
Geen zorgen. Bekabeling is bij ons in goede handen.
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