
1

ORGA-PLUS

Altijd binnen handbereik
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Over het algemeen worden spaanplaten 
bestaande uit drie lagen conform de 
emissieklasse E1 volgens DIN EN 14322, 
met een melamine
coating aan beide kanten en een lichte 
Structuur, gebruikt. De spaanplaten 
worden door middel van de nieuwste 
lasertechnologie
met een PP-kantenband naadloos 
aan elkaar verbonden. 19 mm dikke 
spaanplaten worden met spaanplaten 
van 2 mm en 25 mm
door middel van een 3 mm PP-
kantenband voorzien.

ALGEMEEN

Modulecontainers
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Rolblokken - met zitkussens
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Orga Plus - Rolblokken
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Orga Plus - Caddy
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Orga Plus - mobiele containers
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Orga Plus - ladeblokken

Ladeblokken · Functionele opberging. 

Georganiseerd documenteren is in de hedendaagse kantoor-omgeving 
een belangrijke factor voor het effi ciënte werken.  De ladeblokken van 
PALMBERG ondersteunen u als een praktische allrounder. Rechtstreeks 
aan het bureau geplaatst, maken ze de werkplek compleet en zorgen 
voor de perfecte orde.
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Orga Plus - organisatie
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Orga Plus - IT containers
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BRIC

Overzichtelijk organiseren



11

Bric
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Orga Plus - bijzettafel
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Orga Plus - bijzettafel
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ORGA - PLUS biedt voor workshops, 
scholingen en seminars twee 
mogelijkheden voor uw voordracht. Of 
het nu met een vaste hoogte is of via een 
gasveer in hoogte verstelbaar: dankzij 
onze katheder blijft u aan het woord.

AAN HET WOORD

             Orga Plus - lessenaar
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Orga Plus - balie opzet

Met een overeenkomstige balie-
opzet vergroot u uw werkplek met een 
afgeschermde opslagruimte direct op 
het bureau  of kast. Het gebruik van 
de opzet op het tafelblad laat daarbij 
een combinatie van een ruime werkplek 
en entree ontstaan, die een snelle en 
efficiënte wisseling tussen administratie 
en service toelaat. 



Griff-Varianten · Handle versions · Greep-variante n

Griff-Farben · Handle colours · Greep kleuren

       

       

 

Metaal raster 448 mm 
Bruggrepen lang - xMetaal raster 160 mm

Bruggrepen lang - z

Metaal raster 160 mm
Profielgrepen - P

Metaal raster 128 mm
Booggrepen - v

Metaal raster 128 mm
Sikkelgrepen - u

Black Antraciet structuur   Antraciet metaal   Nickel mat   Chroom glans    Chroom mat      Superwit 

Orga-plus  


