
Ergonomisch

En serieus

Modern

Eenvoudig

  SINAC STATAFEL

De SINAC Statafel is ideaal voor korte meetings of kleinere staande presentaties.
De comfortabele hoogte van de tafel zorgt voor een aangename positie, wat een positief 
effect heeft op de rugspieren. De hoge tafel overtuigt ook door zijn natuurlijke, tijdloze design.

Alle meubels van PALMBERG garanderen een 100% 
voegloze kantverbinding door lasertechnology van het 
hoogste niveau. Wij produceren volgens de strege 
eisen van het kwaliteitsmanagement ISO 14001:2004 
en de EG Ecoauditverordening.

Gesprekken op ooghoogte



SINAC  is met zijn verschroefde 4-poots–
programma modulair in zijn ontwerp. Het bestaat uit 
een rondlopend zichtbaar frame met een grootte van 
30 x 30 mm. 
De poten worden door middel van hoekverbinders 
onzichtbaar met het frame verschroefd. Het 
tafelblad  is met afstandshouders aan het frame of 
aan het schuifbladbeslag verbonden. De voegmaat 
tussen  bladen en onderstel bedraagt 5 mm.  
Bij  bureaucombinaties zijn de aan de binnenzijde 
aanwezige poten teruggeplaatst en waarborgen de  
nodige beenvrijheid. Koppelelementen worden op 
dezelfde hoogte als de bureauelementen afgesteld. 
Dankzij het modulaire ontwerp van het systeem is een 
eenvoudige ombouw van hoekcombinaties naar 
enkele bureau’s of omgekeerd mogelijk. 
Het gebruik van een schuifblad is optioneel. 
De horizontale elektricificatie is mogelijk dankzij een 
royale, aan beide zijden opklapbare kabelgoot, die kan 
worden geopend of gesloten  met  een 
klemmechaniek.  Flexibele kabelslangen en  
kabelkappen dienen voor  een verticaleelektriciteits-
voorziening.

Constructie

Algemeen

Werken in het kwadraat

SINAC VIERKANTE POOT

Het meubelsysteem SINAC - SI combineert een
representatief uiterlijk met hoogwaardige materialen.
De spaanplaten worden door een volledig omlopende 
PP-kantenband, door middel van de nieuwste 
lasertechniek, voegenloos met de toplaag versmolten. 
Door deze zeer efficiënte laserverbinding krijgen de 
bladen tevens een optische meerwaarde.

Het bureaumeubelsysteem SINAC is enn extreem veelzijdig programma. Door het gebruik 
van de vierkante buis varient onstaat een volledig nieuwe kijk op het werkrechtlijnig en 
duidelijk. Door het gebruik van diverse opties zoals opzetwanden van TEROP PLUS, laat 
SINAC zich op functioneel gebied optimaal uitbreiden.



  SINAC VIERKANTE POOT

   HI door buis in buis telescoopvestelling
   Vierkante poot in hoogte verstelbaar (H)
   – 650 – 850 mm door middel van traploze
     telescoopinstelling
   – buitenste buis 50 x 50 / binnenste buis 45 x 45 mm

In combinatie met een volledig elektrificeerbare 
displaywand wordt de SINAC statafel een 
professioneel communicatie platform. De 
displaywand biedt daarbij alle relevante interfaces 
voor de huidige mediawerld en tranformeert uw 
ruimte in moderne en levendige werkruimte.

Ergonomie voor groot en klein.
SINAC vindt voor iedere lichaamslengte de juiste werkhouding. Zoals funtioneel verplicht
biedt SINAC met de nieuwe buis in buis variant (650 - 850 mm), of het nu ronde of
vierkante poten zijn, alle benodigheden voor een ergonomische wekplek.Het instelbereik 
voor uw gezondheid is 200 mm.

  SINAC VIERKANTE POOT



  SINAC VIERKANT MET SCHEIDINGWANDEN

TERIO PLUS is een hoogwaardige scheidingwandsyteem met
een wandddikte van 35 mm, dat voor de visuele en 
akoestische afscherming van werkplekken wordt gebbruikt.
Een dun gesloten alumoniumframe biedt,met een aan 
weerszijden bruikbaar systeem, een mooie afscherming die
discreet kan worden geintegreed in het totaalbeeld van een 
werkvloer.Door de grote flexibiliteit en de verschillende 
formaten, kunnen de wanden zowel permanent geinstalleerd 
worden aan de bureaus als vrij in de ruimte worden opgesteld 
en door middel van andere elementen met elkaar verbonden 
worden.

TERIO PLUS scheidingswanden separeren ruimtes, zijn akoestisch werkzaam en stralen 
tevens transparantie uit. Meer dan 90 stofkleuren in 4 kwaliteitsgroepen, in combinatie 
met glaspanelen, creëren veelzijdige oplossingen voor uw werkplek indelingen.

TERIO PLUS voor transparant ruimteontwerp



SINAC VIERKANTE CHROOM

Poten vierkant Chroom Glans  & Select draaideurkasten

Volledig in lijn met het functioneren biedt SINAC alles wat essentieel is voor een ergonomische
werkplek. Naast de mogelijkheid tot hoogteverstelling door het losdraaien van de steldoppen,
 maakt de buis-in-buis uitvoering ook een hoogteverstelling van 650 - 850 mm  mogelijk. 
Daarnaast biedt het veelzijdige bureausysteem ook vele mogelijkheden voor optische
aanpassingen van uw werkplek. Met SINAC kunt u kiezen tussen ronde of vierkante buizen zonder
concessies te hoeven doen aan de functionaliteit.

De modulaire container met 
opzetkast als praktische 
opbergruimte  op de werkplek



 Sinac ronde poten & Terioplus akoestisch multipaneel

SINAC RONDE POOT

Ronde poot HI door uitdraaibare steldoppen hoogte 
instelbaar (E)
– 680 - 760 mm, door traploze uitdraaibare steldoppen
– poten hebben een ø = 50 mm
– omlopend frame 30 x 30 mm

HI door uitdraaibare steldoppen

SINAC zet met de moderne rondebuis- constructie in op de combinatie van ronde en rechte vormen, 
zonder dat de helderheid van het ontwerp verloren gaat. Door het uitdraaien van de steldoppen bereikt 
SINAC een hoogteverstelling van 80 mm (680 - 760 mm).

Ergonomisch en eenvoudig, modern en serieus: een 
SINAC-bureau is de perfecte aanvulling in alle werkom-
gevingen en richt zich op duidelijke
lijnen, veiligheid en absolute functionaliteit.



SINAC RONDE POOT

Com - werkplekken met zichtschotten

SINAC biedt u een verscheidenheid aan uitvoeringen zonder 
daarbij afbreuk te doen aan de essentile functies.

 Aluminium zicht schot 3mm , vierkante perforatie



Coni - Box

CONI is in verschillende uitvoeringen verkrijg-
baar. De desbetreffende stekkerdoosmo-
dule kan naar wens snel en zonder gereed-
schap uitgewisseld worden.

Desk-box 2

Afhankelijk van het bureausysteem is de 
DESK-BOX in verschillende uitvoeringen 
verkrijgbaar.

Desk-box 1

met bevestiging d.m.v. houderbeugels of
 vrijstaand op het bureau  + overal fl ebel 
inzetbaar+ gebruikersge oriënteerde 
45°-stand

Desk-box 2

met bevestiging of Organisatierail
+ gebruikersgeoriënteerde 45°-stand

Turn -box
De Turn-BOX opent zich met een druk op
de knop door middel van een draaimecha-
nisme.De stroom-, communi catie- en mul-
timediamodule zijn bij geopende toestand 
gemakkelijktoegankelijk. Het werkoppervlak 
werkt opgeruimd en elegant, als de Turn-
BOX gesloten is. Deze vorm van elektrifi 
catie wordt vooral bij kantoor- en verga-
deropstellingen ingezet,waarbij meerdere 
gebruikers de BOX van beidekanten willen 
gebruiken. De Turn-BOX kun je gemakkelijk in 
het werkoppervlak integreren.     

Kabeldoorvoer

 uit kunststof
· gemonteerd, Ø 80 mm
· afneembaar schuifbaar deksel voor
 variabele of volledige opening

KABELMANAGEMENT

Kabeldoorvoerdop/point 

De handige kleine electrifi catiemodule biedt 
u alle mogelijkheden:
Hij past moeiteloos in standaard
80 mm kabeldoorvoerboringen en
kan op wens fl exibel met een
bijpassend gekleurde afdekkap met
borstel weer omgevormd worden.


