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ORGA PLUS

Modulaire ladeblokken worden in 2 systeemhoogtes 
(1200/720 mm) vervaardigd. De ladeblokken bestaan 
uit een binnen-en een buitencorpus. Alle onderdelen 
van het ladeblok worden uit 19 mm dikke spaanplaat 
vervaardigd.Modulaire ladeblokken met een hoogte van 
1200 mm worden met een topblad van 19 mm
 vervaardigd en modulaire lade-blokken met een 
hoogte van 720 mm worden met een topblad van 
25 mm vervaardigd.

Buitenzijde:
Op de bodem van de buitenzijde zijn 2 parallel lopende 
telescoopgeleidingen met dempingsmechanisme 
gemonteerd, waar de binnenzijde opgeschroefd wordt. 
De belastbaarheid per geleiding bedraagt 130 kg. Voor 
een betere hantering van de elektronica kan de 
achterwand zonder gereedschap worden 
gedemonteerd. 25 mm steldoppen maken een
 hoogte-instelling van + 10 mm mogelijk.

Binnenzijde:
De binnenzijde wordt met de telescoopgeleidingen 
vastgeschroefd. In uitgeschoven toestand waarborgen 
twee aan de bodem aangebrachte wieltjes de nodige 
stabiliteit. De wielen zijn alleen voor harde vloeren 
geschikt, op vloerbedekking kunnen zij sporen
achterlaten. De, aan één kant compleet open en 
gelijmde, kast kan in de eerste en tweede
ordnerhoogte met stalen uitschuifladen of een 
hangmappenframe georganiseerd worden. De 
bovenste ordnerhoogte kan voor een flexibele 
organisatie gebruikt worden.Een, op gelijke hoogte 
liggende, functierail dient als basis voor verschillende 
opbergoplossingen. Extra  inlegborden, bakjes, 
boekensteunen evenals  stopcontacten als aanvul-
ling op het uitgebreide assortiment accessoires. Het      
slotmechanisme werkt met een 1-punt vergrendeling 
door een schuifstang. Dankzij vervangbare slotcilinders 
kunnen sloten ook achteraf uitgewisseld worden.

Module containers

Modulcontainers

Opbergcapaciteit voor minimalisten



ORGA PLUS

Altijd binnen handbereik

Towerkast
De kast, de deur, de bovenkant evenals de 
afneembare achterwand, worden uit 19 mm dik 
spaanplaat Emissionsklasse E1 vervaardigd.
De uitschuifbare binnenzijde bestaat uit 3 
organisatorische schuifladen die met één OH van 
elkaar met het frontpaneel vastgeschroefd zijn. Deze 
eenheid wordt geleid door telescoopgeleiders met een 
6/5 lange telescooprail met een belastbaarheid van 
max. 45 kg.
Het slotmechanisme werkt met een 1-punt vergren-
deling door een schuifstang in de bovenzijde. Dankzij 
vervangbare slotcilinders
kunnen sloten ook achteraf uitgewisseld worden. Voor 
de stabiliteit en de hoogteverstelling worden 63 mm 
hoge vierkante buis voeten gebruikt met een 
verstelbereik van + 10 mm. Als handgreep wordt een 
bruggreep lang in 448 mm raster ingezet



ORGA PLUS

Op het eerste gezicht maar een kleine container. Echter, bij nadere beschouwing een waar ruintewonder. Naast de 
uitbreiding van het werkvlak als aanvulling voor uw bureau,houden de kleine modulcontainers alle tools voor het dagelijks 
gebruik binnen handbereik,zonder veel ruimte in beslag te nemen.

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 nieuste 
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

36 *Bron: Eastern Kentucky University, 2007
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De ladeblokken hebben centrale vergrendeling 
met uitrekbeveiliging, vervangbare slotcilinders en 
een dempingsmechanisme. Stalen schuifladen met 4/5 
deelgeleiding, beschikken over kogelgeleidingen die met 
max. 25 kg belast kunnen worden. Ladeblken,
met 6 HE uittreksels op telescoopgeleidingen, 
hebben een 6/5 lange telescooprail met een 
belastbaarheid van max. 45 kg en zijn standaard van 
contragewichten voorzien. De gemonteerde rails 
voldoen aan DIN EN 15338. De organisatieschuifladen 
worden zonder gereedschap met de kogel-gevoerde 
geleidingen gemonteerd en kunnen ook altijd zonder               
gereedschap gedemonteerd worden.
De zijwanden van de ladeblokken, de achterwand, 
de fronten en bodem worden volgens DIN EN 14322     
vervaardigd van 19 mm dikke spaanplaten, bovenkaten 
bij rolladeblokken uit 19 mm en bij staande ladebloken 
-technische kasten uir 25 mm dikke spaanplaten   
vervaardigt IT-ladeblokken beschikken over een        
geperforeerde, verwijderbare metalen  achterwand, 
die bij het gebruik van PC-technologie zorgt voor 
de noodzakelijke ventilatie. Druklagers  hebben een       
verstelinstelling van +10 mm.

Rolblokken 

Container wahlweise mit abschließba-
rem Materialschub für Kleinteile | Con-
tainer optionally with lockable material 
drawer for small parts | Container op-
tioneel met afsluitbare materiaallade 
voor kleine onderdelen
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Rollcontainer 
Immer griffbereit 
Containers on castors · Always ready to hand 
Rolblokken · Altijd binnen handbereik

D    Mit den Rollcontainern können Sie wichtige 
Unterlagen griffbereit aufbewahren und paral-
lel für einen aufgeräumten Arbeitsplatz sorgen. 
Entscheiden Sie sich dabei für ein Arbeitsambi-
ente mit Griffen oder grifflosen Containern mit 
seitlichen Greifprofilen auf der linken und rech-
ten Seite.

E    With the containers on castors, you can 
keep important documents handy and, in paral-
lel, ensure a neat workplace. Decide for a wor-
king environment with handles or containers 
with lateral recessed grip profiles on the left and 
on the right.

N    Met de rolblokken kunt u belangrijke docu-
menten binnen handbereik bewaren daarnaast 
voor een nette werkplek zorgen. Maak keuze 
tussen blokken met grepen of zonder grepen 
met greepprofielen aan de zijkanten.
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ORGA PLUS ROLBLOKKEN

Georganiseerd documenteren is in de hedendaagse kantoor-omgeving een belangrijke factor voor het 
efficiënte 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.

Maak keuze tussen ladeblokken met grepen of greeploos met greepprofielen aan de zijkant.
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Standcontainer  
Standhafte Ordnung 
Stationary container · Upright neatness
Ladeblokken · Functionele opberging

D    Eine organisierte Ablage ist in der heutigen 
Bürowelt ein wichtiger Faktor für effizientes Ar-
beiten. Die Standcontainer unterstützen Sie da-
bei als praktische Allrounder. Direkt am Schreib-
tisch positioniert, machen sie den Arbeitsplatz 
komplett und sorgen für die perfekte Ordnung.

E    An organised storage facility is an impor- 
tant factor for efficient work in today’s working 
world. The stationary container support you as 
practical allrounder. Positioned directly at the 
desk, they complete the workplace and ensure 
perfect order.

N    Georganiseerd documenteren is in de he-
dendaagse kantoor-omgeving een belangrijke 
factor voor het efficiënte werken. De ladeblok-
ken ondersteunen u als een praktische allroun-
der. Rechtstreeks aan het bureau geplaatst, ma-
ken ze de werkplek compleet en zorgen voor de 
perfecte orde.

Standcontainer mit Greifprofil und 
Schreibtisch CREW, Korpus Superweiß, 
Front Akazie | Stationary container with 

recessed grip profiles and desk CREW, ca-
binet Super White, front Acacia | ladeblok-

ken met greepprofiel en bureau CREW, 
ombouw Superwit, front Acacia

Tiefe | depth | diep
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ORGA PLUS  ZIT BLOK

Sitzhocker
Unser kleiner Helfer „Fiffi“
Stool · Our smart little helper „Fiffi“
Zit-blok · De kleine pientere assistent „Fiffi“

E    No place for a second chair? The little hel-
per on wheels serves you as a seat and offers ad-
ditional storage space on a small area. Thanks to 
its removable leather loop you can simply pull it 
to any place in the office. Quick and back friendly. 
Just as walking your little dog.

D    Kein Platz für einen zweiten Stuhl? Der 
kleine rollbare Helfer dient als Sitzgelegenheit 
und bietet zusätzlichen Stauraum auf kleiner 
Fläche. Sie ziehen ihn einfach und rückenscho-
nend mithilfe der Lederschlaufe an jeden belie-
bigen Ort. 

N    Te weinig ruimte voor een tweede stoel? De 
pientere, rolbare assistent dient als zitje en biedt 
u ook nog eens extra opbergruimte op een klein 
oppervlak. Dankzij de afneembare leren riem 
kunt u hem eenvoudig naar elke plek op kantoor 
trekken. Snel en rugvriendelijk. Net als het uitla-
ten van je kleine hond.

1. komplett geschlossen | completely closed | volledig 
gesloten

2. offen, als Regal | open, as a shelf | open, als een plank

3. 1 Schub mit Softeinzug, grifflos | 1 drawer with 
soft-closing mechanism, handleless | 1 lade met 
soft-closing mechanisme, greeploos

4. 2 Schübe mit Softeinzug, grifflos | 2 drawers with soft 
pull, handleless | 2 laden met soft pull, greeploos

5. Drehtür mit rechtem Anschlag, grifflos | Swing door 
with right stop, handleless | Draaideur met rechte-
raanslag, greeploos
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1.

4.

2.

5.

3.

1 . Volledig gesloten 

2. open, als een plank

3. 1 lade metsoft-closing mechanisme,  greeploos

4. 2 laden met soft pull, greeploos

5. Draaideur met rechteraanslag,greeploos

Te weinig ruimte voor een tweede stoel? 
De pientere, rolbare assistent dient als zitje en biedt u ook nog eens extra opbergruimte op een klein
oppervlak. Dankzij de afneembare leren riem kunt u hem eenvoudig naar elke plek op kantoor
trekken. Snel en rugvriendelijk. Net als het uitlaten van je kleine hond.

Zit-blok · De kleine pientere assistent „Fiffi“

Rollcontainer 
Die Kleinen ganz groß  
Containers on castors · Small but excellent
Rolblokken · Klein maar groot in gebruik
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E    You can design your workplace to be parti-
cularly healthy and ergonomic with an electrical-
ly height-adjustable sitting/standing table. Our 
extra flat roll containers are the perfect match. 
They offer sufficient space for any table height.

N    Met een elektrisch in hoogte verstelbare 
zit- en sta-tafel kunt u uw werkplek bijzonder 
gezond en ergonomisch inrichten. Onze extra 
platte rolcontainers passen perfect bij elkaar. Ze 
bieden voldoende ruimte voor elke tafelhoogte.

Optional wählbar: Versenkter Rollensatz im Unterboden eingelassen. Die Containerhöhe verringert 
sich um weitere 20 mm. | Optionally: Concealed set of castors recessed in the bottom panel. The 
container height is reduced by 20 mm. | Als optie naar keuze: Verborgen wielen in de bodemplaat 
geïntegreerd. De hoogte van het blok verminderd zich met 20 mm.

D    Besonders gesund und ergonomisch ge-
stalten Sie Ihren Arbeitsplatz mit einem elektro-
motorisch höhenverstellbaren Sitz-Steh-Tisch. 
Passend dazu gibt‘s unsere extra flachen Roll-
container. Sie bieten ausreichend Platz für jede 
Tischhöhe.

Als optie naar keuze: 
Verborgen wielen in de bodemplaat geïntegreerd. 
De hoogte van het blok verminderd zich met 20 mm.

Rollcontainer 
Die Kleinen ganz groß  
Containers on castors · Small but excellent
Rolblokken · Klein maar groot in gebruik
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D    Geht es darum, Stauraum und Ordnung in 
einem Büro zu schaffen, dann sind Standcon-
tainer eine ideale Möglichkeit dafür. Die Serie 
ORGA·PLUS kombiniert dabei gradlinig, schlich-
te Eleganz mit konsequent modularer Funktio-
nalität. Die Standcontainer – egal ob mit oder 
ohne Griff – bieten einen kompakten Stauraum, 
der Ihnen die tägliche Ablage am Arbeitsplatz 
erleichtert. Durch die Vielfalt der serienmäßi-
gen Ausführungs- und Farbvarianten setzen die 
Standcontainer dabei zusätzliche Akzente in je-
dem Büro.

Standcontainer  
Aus dem Stand mehr Arbeitsfläche  
Stationary container · More workspace from a stationary position
Ladeblokken · Op hoogte meer werkvlak
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E    Stationary containers are an ideal option 
when storage space or order is to be created 
in an office. The ORGA·PLUS series combines 
straight lines, simple elegance and consistently 
modular functionality. The standing containers 
– whether with or without handles – offer you a 
compact storage space that facilitates the daily 
storage in the workplace. Due to the wide range 
of standard versions and colour variants, the sta-
tionary containers are setting additional accents 
in every office. 

N    Als het gaat om het creëren van opslagru-
imte in een kantoor, dan zijn ladeblokken daar 
een ideale mogelijkheid voor. De ORGA·PLUS-se-
rie combineert een strakke, eenvoudige elegan-
tie met consequent modulaire functionaliteit. De 
ladeblokken – met of zonder handgreep – bieden 
een compacte opslagruimte. Dankzij de diversi-
teit van de standaard uitvoeringen en kleurvari-
anten zorgen ladeblokken voor een extra accent 
in elk bureau.

ORGA PLUS LADENBLOKKEN

Op hoogte meer werkvlak

Als het gaat om het creëren van opslagruimte
in een kantoor, dan zijn ladeblokken daar
een ideale mogelijkheid voor. De ORGA·PLUS-serie
combineert een strakke, eenvoudige elegantie
met consequent modulaire functionaliteit. De
ladeblokken – met of zonder handgreep – bieden
een compacte opslagruimte. Dankzij de diversiteit
van de standaard uitvoeringen en kleurvarianten
zorgen ladeblokken voor een extra accent in elk 
bureau.

Vaste-ladenblokken
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Standcontainer  
Standhafte Ordnung 
Stationary container · Upright neatness
Ladeblokken · Functionele opberging

D    Eine organisierte Ablage ist in der heutigen 
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dendaagse kantoor-omgeving een belangrijke 
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Overzichtelijk organiseren. praktisch indelen

ORGA·PLUS bieden u voldoende ruimte voor de dagelijkse „werkchaos“ 
en worden zo uw perfecte partners op het gebied van ordening.

ORGA PLUS - ORGANISATIE



BRIC NIEUWE INHOUD VOOR DE LADEN
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Met BRIC is een nieuwe opberg standaard
ontstaan. BRIC is variabel en voorziet door zijn
grote flexibiliteit in de klassieke rasterindelingen
voor DIN-formaten en bureau accessoires.
Aan de andere kant is BRIC ook zeer modern
en neemt de wensen van de huidige jonge 
office-users serieus.

BRIC – Modern organiseren



ORGA PLUS - IT CONTAINERS

De IT - containers van PALMBERG zijn praktisch en 
flexibel cofigureerbare partners in de hedendaagse 
snelle kantoorwerld.
Verschillende communicatietechnieken zoals pc”s 
of printapparaten vereisen, in combinatie met een 
uitterkbaar printerblad en opbergvakken, hun goed 
toegankelijke plek in de onmiddelijke nabijheid van de 
werkplek.

IT - containers. de perfecte infrastructuur op de werkplek

Caddy's

Printertafel - kantoorwagen



Caddy’s zijn flexibele, mobiele ladeblokken die in twee 
verschillende uitvoeringen vervaardigd worden. In het 
onderste gedeelte worden over het algemeen laden, 
met telescoopgeleiding gebruikt. In het bovenste deel 
kan er een keuze worden gemaakt tussen planken en 
verticale jaloezieën. De jaloezieën worden zowel aan de 
linker buitenkant als aan de rechter buitenkant door
geleidingsprofielen geleidt. Het slotmechanisme werkt 
door een 2-punt vergrendeling in de buitenkanten en in 
de handgreep. Dankzij vervangbare slotcilinders kunnen 
sloten ook achteraf uitgewisseld worden. Caddyzijden, 
zichtbare achterwand, voorkant en bodem worden uit 
19 mm, bovenkant uit 25 mm dikke spaanplaten 
vervaardigt.

Caddy's

ORGA PLUS - CADDYORGA PLUS - CADDY



ORGA PLUS - CADDY

Caddy , hangmappen la

Caddy , Brievenbus

Caddy , topbladklapbaar



Mobiele Containers
Mobiele ladekasten, op rollen met een doorsnede van 
50 mm, worden door een links of rechts sluitende ja-
loezie afgesloten. De verticale jaloezieën worden door 
geleidingsprofielen in de bovenzijde en in de bodem 
gevoerd. Gebruikte teflon glijders maken het mogelijk 
om het ladeblok gemakkelijk te openen en te sluiten. 
Het slotmechanisme werkt met een 2-punt vergrende-
ling dooreen schuifstang in de bovenzijde, in de bodem 
en in de handgreep. Dankzij vervangbare slotcilinders 
kunnen sloten ook achteraf uitgewisseld worden. Zij-
kanten, zichtbare achterwand, voorkant en bodem 
worden uit 19 mm, bovenkant uit 25 mm dikke spaan-
platen vervaardigt

ORGA PLUS - MOBIELE CONTAINERS

Greep met brievenbus functie

Afsluitbaar kluisje

Mobiele containers - voor een flexibele opbergruimte

Met hun uiteenlopende inrichtingscomponenten dienen de mobiele containers van PALMBERG 
als flexibel in te zetten opbergcapaciteit. Ze bieden optimaal gebruilk voor, schijfwaren ,ordners, 
persoonlijke documenten en voor brievenbus input. 



ORGA PLUS - BIJZETTAFELS 

Bijzettafel  rond ofvierkant  instelbaar 
Vastehoogte 1044 mm
Instelbaar met gasveer 659-1094 mm
Diep: 1000 mm of 1200 mm

Onze vergader varianten zijn uitermate geschikt
als een hoogteverstelbare communicatiezone voor
collega‘s of discussies op ooghoogte, perfect inzetbaar.
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D    Unsere Besprechungsvarianten sind als 
Kommunikationszone für Kollegen oder Ge-
sprächsrunden auf Augenhöhe – je nach Hö-
henvariante – perfekt einsetzbar.

E    Depending on the height variant, our mee-
ting variants can be perfectly used as a commu-
nication zone for colleagues and conversations 
at eye level.

N    Onze vergader varianten zijn uitermate ge-
schikt als een hoogteverstelbare communicatie-
zone voor collega‘s of discussies op ooghoogte, 
perfect inzetbaar.

Stehtisch mit fester Höhe und Beistelltisch 
als Sitzvariante mit runder Tischplatte | 
Standing table with fixed height and side 
table as seat version with round table top 
| Staantafel met vaste hoogte en bijzettafel 
als zitgroep met rond tafelblad

Bijzettafel rond  of vierkant
Vastehoogte 720 mm of 1044 mm
Diep: 1000 mm of 1200 mm



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

Lessenaar in hoogte verstelbaar met afleg en zichtschot Vaste hoogte van het bureau met afleg/zonder zichtschot

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. 

Orga plus balie opzet



Ook bij de aanschaf van kantoormeubilairstaat het 
thema duurzaamheid centraal. Vandaag de dag draait 
het niet meer alleen om milieukwesties.
Duurzaam handelen vereist een veel bredere aanpak 
die ook sociale en economische aspecten omvat.

Vertrouwen is goed - certificaat is beter 
Dit is waar het Europese LEVEL-symbool voor staat.
Als een van de weinige kantoormeubelfabrikanten 
heeft Palmberg de duurzaamheidscertificaten 
european LEVEL voor alle relevante productlijnen in zijn 
programa ontvangen. 

De certificering omvat de beoordeling van alle
duurzaamheidsaspecten binnen de vier gedefinieerde
elementen “materiaal“, “energie en atmosfeer“,
“gezondheid van mens en ecosysteem“ en “sociale
verantwoordelijkheid“.

Het certificeringsproces wordt uitgevoerd door
onafhankelijke testinstituten en is gebaseerd op een 
driefasensysteem. Afhankelijk van het aantal behaalde 
punten krijgt het product het “LEVEL“-zegel in één van 
de drie niveaus van één tot drie, waarbij “LEVEL 3“ het 
hoogste certificeringsniveau aangeeft.
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Hoe ziet de toekomst eruit, waarin u PALMBERG 
wilt leiden?

J. Utz-Preußing: Drie doelstellingen hebben voor ons 
de hoogste prioriteit:

  Het bedrijf blijft in familiehanden. We 
willen onze medewerkers een zekere baan 
bieden en een goede werkgever zijn. 

Om deze doelen te bereiken is een goede mate van 
innovatieve geest nodig, niet alleen om de verande-
ringen op de kantoormeubelmarkt te herkennen, 
maar ook om actief oplossingen te ontwikkelen en 
met de tijd mee te gaan. Tegelijkertijd is het voor ons 
belangrijk om niet blindelings elke trend te volgen, 
maar om bewuste beslissingen te nemen over wat 
verstandig en duurzaam is. 

N. Eggert: Duurzaamheid is een goed sleutelwoord 
in onze moderne tijd. Ons bedrijf wordt al jaren ge-
kenmerkt door een gezonde en duurzame groei. 
Wij zijn stevig verankerd in onze regio en hebben ons 
vanuit onze locatie ontwikkeld tot een van de toon-
aangevende kantoormeubelfabrikanten in Europa.

 We willen deze marktpositie stabiliseren en verster-
ken. Wij zijn ervan overtuigd dat een aantal beproefde 
strategieën die in de afgelopen decennia zijn ont-
wikkeld, vandaag de dag nog steeds gerechtvaardigd 
zijn. Zij hebben PALMBERG gemaakt tot wat het nu 
is, een gecertificeerde, milieubewuste en sociale 
onderneming.

570

m bewuste beslissingen te nem
dig en duurzaam is. 

25.000  m2
overdekt productieoppervlak

Onze regionale solidariteit blijkt ook uit de jarenlange steun van het 
dames volleybalteam van SSC PALMBERG Schwerin.

Al onze productcategorieën zijn minstens Level 2 gecertificeerd.

   (daarvan33 leerlingen)
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J. Utz-Preußing: Bij deze strategieën hoort bijvoor-
beeld, niet voor een winst op korte termijn te gaan 
en daarmee onze bedrijfsprincipes over boord te  
gooien. Onze gespecialiseerde dealers zijn onze
partners.

Dankzij deze zeer nauwe samenwerking kunnen we 
onze eindklanten een eersteklas service op locatie 
bieden. Ze profiteren van  individuele aandacht, een 
uitzondelijk goede bereikbaarheid, een hoge reactie- 
en verwerkingssnelheid en een grote flexibiliteit met 
betrekking tot speciaal oplossingen. 

Bovendien geeft ons eigen wagenpark van meer dan 
100 vrachtwagenopleggers ons een grote logistieke 
onafhankelijkheid, wat resulteert in een ongeëve-
naard hoog niveau van stiptheid van de levering, zelfs 
voor grote projecten. Want sommige dingen zullen 
bij PALMBERG in de toekomst niet veranderen. En 
dit houdt ook in dat we een partner zijn waar u voor 
100% op kunt vertrouwen.

NL

L
ACH
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Verkoopgebieden

OMDAT WE ENTHOUSIAST ZIJN OVER 
DUURZAAMHEID...

KUNNEN WE OOK DE VOLGENDE 
GENERATIE INSPIREREN.

Onze ORGA·PLUS-productlijn is gecertificeerd
met “LEVEL 3“.

Trust 
is
good 
certification 
is 
better

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.


