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De exclusief door Brand Control 

Rooms ontwikkelde Focus Desk 

is een serie van drie innovatieve, 

hoogwaardige controle desks 

met een design dat volledig in 

het teken staat van ergonomisch 

gebruiksgemak. 

Brand Control Rooms is een toonaangevende 

ontwikkelaar van innovatieve maatwerk

oplossingen in 24/7 meld en controlekamers. 

De specialist voor sectoren, waarin optimale 

focus in processen van groot belang is. Dit 

werk stelt hoge eisen aan de omgeving waarin 

operators functioneren. Met onze turnkey 

oplossingen creëren we veilige, gezonde 

en efficiënte werkplekken, die voldoen 

aan uw operationele eisen. Het meubilair 

wordt op maat in eigen beheer ontwikkeld 

en geproduceerd en voldoet aan de hoogst 

geldende normering (ARBO, NENEN en  

ISOnormering).

We keep you focused

De Focus Desk is  
speciaal ontwikkeld  
voor uw operators

De desks bieden de best mogelijke 

tools, die operators in staat stellen 

zich optimaal te focussen. De desks 

zijn verkrijgbaar in drie uitvoeringen, 

variërend in omvang en aantal 

accessoires. De controle desks zijn 

modulair op te bouwen, waardoor 

er voor iedere werksituatie een 

geschikte Focus Desk verkrijgbaar is. 
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De Focus Desk I is een splitlevel model, dat zorgt voor een zeer ergonomische 

werksituatie. Met één druk op de knop zijn zowel het werkblad als de monitoren 

eenvoudig van zit naar stahoogte te verstellen. De verstelling van het monitor

draagsysteem is standaard gekoppeld aan het werkblad, maar kan optioneel 

separaat van het blad traploos elektrisch in hoogte versteld worden, zodat u 

verzekerd bent van de meest optimale kijklijnen en hoeken op de lcdmonitoren 

en eventueel aanwezige grootbeeldschermen.

De Focus Desk II heeft dezelfde features en mogelijkheden als de Focus Desk I, 

maar is een  grotere variant en geschikt voor werksituaties, waarin meerdere 

monitoren gewenst zijn. De desk kan ruimte bieden aan maximaal 14 24” 

monitoren. Net als bij de Focus Desk I, kan het werkblad van de Focus Desk II 

zodanig worden aangepast, dat er één geheel ontstaat als er meerdere desks  

naast elkaar worden geplaatst. 

Features Focus Desk
      Het akoestische designpaneel  

helpt resonantiegeluid te 
verminderen en draagt bij aan een 
betere spraakverstaanbaarheid. 
Het paneel voegt een accentkleur 
toe aan het meubel en schermt de 
monitoren af, waardoor het paneel 
ook een decoratieve functie heeft.

     Geïntegreerde kabelgoot  
t.b.v. 230v stekkerdozen en 
bekabeling.

     De natuurlijk geventileerde 
techniekkast biedt ruimte aan 
diverse apparatuur als 19” racks 

en pc’s. Data en elektrakabels 
kunnen worden aangesloten via 
sparingen in de bodem van de 
kast.

 
       Het ingebouwde verstelsysteem 

en apparatuur en kabels zijn  
makkelijk toegankelijk voor 
service en onderhoud.

     Het werkblad biedt diverse 
integratiemogelijkheden voor 
eventuele AVapparatuur en 
elektraoplossingen, die aan de 
onderzijde van het blad worden 
afgeschermd.

     Het design van de Focus 
Desk voldoet aan de hoogste 
ergonomische eisen en laatste 
NENENnormen.  

     Het werkblad, de techniekkast en 
het gepoedercoate onderstel zijn 
verkrijgbaar in meerdere kleuren 
en materialen, zodat ook het 
design aansluit bij uw wensen en 
werkplekomgeving. 

     Het extreem sterke volkunststof 
werkblad is geluidsarm en 
traploos verstelbaar van zit naar 
stahoogte

     Het monitordraagsysteem, de 
kabelgoot en de akoestische 
achterwand zijn separaat van 
het werkblad verstelbaar van zit 
naar stahoogte.

     Het monitordraagsysteem heeft 
een snelkoppeling voor lcd
monitoren en is modulair op te 
bouwen en uit te breiden in geval 
er meerdere of andere typen 
monitoren gewenst zijn. 
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De Focus Desk verzekert  
u van de meest optimale  
kijkhoeken en lijnen
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Voor de meest omvangrijke controlekamers hebben wij de Focus Desk III 

ontwikkeld, de grootste controle desk van de serie. Deze speciale uitvoering 

is uit te breiden met vele extra toebehoren, zoals extra techniekkasten,  

ESDbedienpanelen en bijvoorbeeld in het werkblad geïntegreerde  

knop penpanelen en touchscreens. De vele extra mogelijkheden maken  

de Focus Desk III tot onze meest complete controle desk.

De Focus Desk III is ontwikkeld  
voor de meest omvangrijke  
controlekamers

Zitting en rug volgen de 

bewegingen van de gebruiker, 

niet alleen naar voren en 

naar achteren, maar ook bij 

het zijwaarts kantelen van 

het lichaam naar links of 

naar rechts. Deze vorm van 

dynamisch zitten geeft het 

lichaam (rug, nek en bekken) 

altijd de meest optimale 

ondersteuning. Het gegoten 

aluminium onderstel en 3D 

synchroon mechaniek zijn extra 

verzwaard en hierdoor zeer 

geschikt voor intensief gebruik 

(24/7 proof). De aluminium 

gepolijste stervoet met geremde 

design wielen maken het 

geheel compleet. Op deze stoel 

zit standaard vijf jaar garantie 

bij normaal gebruik.

De exclusief door ons op de markt gebrachte 

Brand ON 24h® stoel sluit naadloos aan bij 

onze Focus Desks. Haar esthetiek, gebruiks

vriendelijkheid, maar vooral het unieke 

driedimensionale synchroon swingmechaniek® 

completeren de efficiënte werkplek.

Brand ON24h stoel



Brand Control Rooms B.V.
Duurstedeweg 13
Postbus 311
7400 AH Deventer

T  0570 63 70 55
E  info@brandcontrolrooms.com

www.brandcontrolrooms.com




