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alle
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PRISMA SYSTEEMKASTEN



De combinatiekasten worden gekenmerkt door een weerszijdige
bedienbaarheid, waarbij 1 kast door 2 gebruikers kan worden gebruikt.
De kasten kunnen direct op de werkplek of als ruimteverdelende 
elementen worden gebruikt. Verschillende kasttypes met verschillende      
indelingen - van open kasten, via zweef- en schuifdeuren tot schuifladen 
en jalouziedeuren - maken nieuwe soorten werkplekconcepten met een 
hoge ruimte-efficiëntie mogelijk. Kasten met een doorlopende 
constructiebodem boven de 2e ordnerhoogte kunnen worden gebruikt
als doorvoer in de 3e ordnerhoogte of worden afgesloten met een paneel.
De combinatiekasten worden geleverd op verzonken steldoppen met een 
hoogteinstelling van +10 mm. Optioneel kunnen verhogingsadapters met 
een hoogte van 24 mm worden gebruikt, die nodig zijn voor de 
elektrificatie van het meubilair. Verzonken grepen en aluminium greeplijsten 
maken een eenvoudige toegang tot alle fronten en schuifladen mogelijk. 
Ze zijn  verkrijgbaar in  verschillende oppervlakken. 
De schuif-, zweef- en jalouziedeuren worden gesloten in de greeplijsten. 
De sluiting van de schuifladen is uitgevoerd middels een 
2-puntsvergrendeling. 
1700 mm brede kasten hebben 19 mm en 1900 mm brede kasten hebben 
25 mm dikke decorlegborden.
Voor combinatiekasten met zweefdeuren kunnen optioneel in alle 
ordnerhoogtes elektrificatiemodules worden geplaatst. De kabelgeleiding 
is onzichtbaar verwerkt in een verticaal elektrificatiekanaal. Een softsluiting 
van de zweefdeuren is optioneel verkrijgbaar.
Voor combinatiekasten met schuifladen worden hoogwaardige 
uittreksystemen voor brede schuifladen en hangmappenframes
gebruikt. Ze worden gekenmerkt door een bijzonder stille, homogene 
sluiting aan beide zijden met vloeistofdemping en een eenvoudige 

Alle PRISMA 2 combinatiekasten zijn weerszijdig bedienbaar. Elke werknemer heeft evenveel 
ruimte ter beschikking. Verschillende kastvarianten bieden vele inrichtingsmogelijkheden voor 
inividuele wensen.

COMBINATIEKASTEN 

Er zijn vele redenen om vertrouwelijke documenten niet alleen digitaal
op te slaan. Met PRISMA 2 hebben we de perfecte plaats voor uw 
documenten gecreëerd. Of het nu gaat om een zweefdeur voor snelle 
toegang of een afsluitbaar vak voor top secret papers: In onze
multifunctionele kasten is er plaats voor alles.

Algemeen

Alles bij de hand in 
het brede open vak



We leven in een via netwerken verbonden wereld. Daarom is het voor 
veel mensen belangrijk, de interfaces naar digitale diensten zo dicht
mogelijk bij de werkplek te vinden.
In sommige varianten bieden onze combinatiekasten de mogelijkheid om 
door middel van een point altijd een vinger aan de pols te hebben. 
Voor combinatiekasten met zweefdeuren kunnen optineel                     
elektrificatiemodules in alle ordnerhoogtes worden geplaatst. De         
kabelgeleiding is onzichbaar verwerkt in een verticaal elektrificatie 
kanaal.

Gescheiden en toch samen

COMBINATIEKASTEN 

Korpus Piment Esche, Frontdekor 
und Tischfläche Alabaster | Cabinet 

Allspice Ash, front decor and table 
top Alabaster I Corpus Piment 

Essen, frontdecor en bureaublad 
Alabaster 

D   Wir leben in einer vernetzten Welt. Daher 
ist es für viele Menschen wichtig, die Schnitt-
stellen zu digitalen Diensten auch möglichst 
dicht am eigenen Arbeitsplatz vorzufinden. 
Unsere Funktionsschränke bieten in einigen  
Konstellationen die Möglichkeit, mittels Point 
immer am Puls der Zeit zu sein. Bei Funktions-
schränken mit Schwebetüren können Elektrifi-
zierungsmodule optional in allen Ordnerhöhen 
eingesetzt werden. Die Kabelführung erfolgt 
dabei nicht sichtbar in einem vertikalen Elektri-
fizierungskanal. Point

Corpus Piment Essen, frontdecor en bureaublad Alabaster

Point

weerszijdig bedienbaar



COMBINATIEKASTEN - SCHUIFLADEN

De combinatiekasten worden gekenmerkt door een weerszijdige 
bedienbaarheid, waarbij één kast door twee gebruikers kan worden 
gebruikt. De kasten kunen direct op de werkplek of als 
scheidingselement voor de ruimte worden gebruikt.
Verschillende kasttypes met verschillende indelingen  van open
kasten, via zweef- en schuifdeuren tot  schuifladen en jalouziedeuren 
maken innovatieve werkplekconcepten met een hoge ruimte-efficiëntie 
mogelijk

PRISMA 2 Combinatiekasten · Intelligent gebruik van de ruimte

Akoestische panelen, pinbaar

Alles bij de hand in 
het brede open vak



PRISMA 2 ontvangt u met vele functionaliteiten

PRISMA 2 is een kastsysteem in modulaire bouwwijze. De kasten van 
deze productieserie worden variabel in verschillendeuitvoeringen en
hoogtes vervaardigd en kunnen onder inachtneming van de 
systeemhoogtes verbonden en met elkaar gecombineerd worden. 
Prisma is de ideale aanvulling op de andere kantoorinrichtingssystemen 
van PALMBERG. Het omvangrijke productassortiment alsmede de 
aanpasbare opbouw van het gehele kastsysteem waarborgt een optimale 
en individuele ruimteplanning. Door het uniforme uiterlijk en de 
doorlopende voegen geeft dit kastsysteem een harmonisch en rustig 
geheel bij de kantoormeubilering. Bij het transport van de producten van 
PALMBERG worden meubeldekens gebruikt, zodat er geen
verpakkingsmaterialen nodig zijn.

Algemeen

OPENKASTEN - DRAAIDEURKASTEN 



OPENKASTEN - DRAAIDEURKASTEN 

De draaideurkasten beschikken standaard over sloten afsluitend met de 
deur en een 3-punt-draaistangvergrendeling.
Objectscharnieren met buitenliggende rol en vergrendeling maken een 
openingshoek van 270° mogelijk. Door het gebruik van 
begrenzingsbeugels kan de openingshoek op 115° gereduceerd worden. 
Kasten tot een breedte van 800 mm alsmede kasten met de breedtes 
1000 en 1200 mm met middenwand hebben 19 mm dikke legborden in 
het decor van de kast. De 1000 mm brede lege kasten zonder 
middenwand worden voorzien van 25 mm dikke legborden in het 
decor van de kast. 1200 mm brede lege kasten zonder middenwand zijn 
uitsluitend met 25 mm stalen legborden leverbaar. De stalen legborden 
in verschillende breedtes kunnen in een afstand van 50 mm met
 vakverdelers of boekensteunen voorzien worden.

Onze draaideurkasten zorgen voor orde tot aan het plafond. Hierdoor is de 
kantoorruimte optimaal te gebruiken en vrij van storende spullen. 

Met PRISMA 2 begint uw orde op kantoor

Algemeen



Elke corpus van de productserie P2 is compleet gelijmd. De standaard 
iIngefreesde en gelijmde 8 mm dikke achterwand is aan beide kanten 
met het decoroppervlak gecoat en kan dus vrij geplaatst worden. De 
zijwanden van de kasten en corpussen zijn gerasterd in een afstand van 
32 mm en kunnen dus gebruikt worden voor de individuele montage van 
organisatiemiddelen. De zijwanden van de kasten sluiten afsluitend met 
het topblad en de onderbodem af.
Behalve bij de draaideur-, garderobe-, module- en hangmappenkasten 
hebben het topblad/de onderbodem en de zijwanden van de kasten 
dezelfde corpusdiepte. Bij kasten met deuren of hangmappenkasten 
steken het topblad/de onderbodem 21 mm verder uit dan de zijwanden. 
De aan de zijkant opliggende fronten worden door de  sandwich-bouw-
wijze homogeen in de corpus ingebed.
Alle deuren en laden zijn uitgerust met verschillende softsluiting-syste-
men en garanderen een geruisloos sluiten. 40 mm hoge metalen sokkels 
met afstelschroeven zijn aan alle kanten gesloten en vast op de onder-
bodem geschroefd. Kasten zonder metalen sokkels worden geleverd 
met verzonken steldoppen. De sokkels worden ingesteld d.m.v. boorga-
ten in de onderbodems met zeskantschroeven.
Bij verticale kastcombinaties worden principieel 19 mm afstandsplanken 
tussen kast en opzetelementen gemonteerd en vastgeschroefd. Deze 
bladen kunnen bij de accessoires door uittrekbare raadpleegplanken 
vervangen worden. Om de instelling van de hoogte niet te onderbreken 
is het nodig dat bij nabestellingen van opzetkasten de afstandsplanken 
of uittrekbare raadpleegplanken meebesteld worden. In de boringen in 
de zijwanden van de kasten kunnen hulsverbinders gebruikt worden.
Deze verbinders kunnen gebruikt worden voor de gelijke afsluiting van 
kasten die in een rij geplaatst worden.
Sloten met vervangbare slotcilinders kunnen ook achteraf uitgewisseld 
worden. 
Voor alle kasten en laden zijn 19 mm extra achterwanden, 
optioneel in melamine of met stof bedekt – leverbaar. De met stof 
beklede variant is als prikbord te gebruiken. De bekleding is in 2 
stofgroepen verdeeld. De achterwanden van de combinatiekasten zijn 
geïntegreerd in de corpus, de structuur is horizontaal. Bij de locker- en 
systeemkasten zijn de achterwanden opliggend.
 
Principieel worden kwaliteitsspaanplaten uit drie lagen conform de 
emissieklasse E1 overeenkomstig DIN EN 14322 met een elaminecoating 
aan beide kanten en een lichte structuur gebruikt. 
De kwaliteitsspaanplaten met een dikte van 19 mm worden met
een 2 mm en de 25 mm dikke spaanplaten met een 3 mm omlopend 
Laser PP-kantenband voorzien.

Constructie

SCHUIFDEURKASTEN

De schuifdeuren met een in de hoogte instelbare rolgeleiding lopen 
op ingefreesde kunststofprofielen.   De deuren worden met een in het
midden geplaatst cilinderslot afgesloten. 800/1200/1600 mm brede 
kasten hebben 19 mm, 1000 mm 25 mm dikke legborden in het decor
 van de kast.

Algemeen



ZWEEFDEURKASTEN

Zweefdeurkasten zijn greeploos, links of rechts sluitend. 
De sluiting is uitgevoerd middels een 1–puntssluiting aan de         
buitenzijde en is in de greeplijst verwerkt. Vanwege het in het
topblad ingefreesde aluprofil worden de zweefdeuren met      
hoogteverstelbare glijders uitgevoerd. In de onderbodem
bevindt zich geen profiel, daar worden de deuren door onzichtbare        
kunstofstiften geleid.
De zweefdeurkasten zijn met een tweezijdig open- en sluitdemping 
uitgevoerd. De 1200/1400/1600 mm brede kasten hebben 19 mm 
dikke dekorlegborden.

Zweefdeurkasten met greeplijst Algemeen

Zweefdeur-profiel



JALOEZIEDEURKASTEN MET GREEPLIJST

Jaloeziedeurkasten uit de serie PRISMA 2 zijn ook gemakkelijk te openen in kleine 
ruimtes. Daarbij is de beschikbare opbergruimte nauwelijks geringer dan de normale 
opbergcapaciteit, bovendien hebben de jaloezieën een bijzondere uitstraling.

Algemeen
Jalouziedeurkasten zijn greeploos, eenzijdig links of rechts sluitend. 
Het slot is uitgevoerd met een 2–puntssluiting d.m.v. een
schuifstang slot in boven- en onderbodem en is verwerkt in de greeplijst. 
Bij 800/1000/1600 mm brede kasten worden de 19 mm en
bij de 1200 mm brede kasten met 25 mm dikke dekorlegborden 
uitgevoerd. Bij de 1400 mm brede kasten worden staallegborden
gemonteerd. De jaloezieën lopen op glijders in de onderste geleidingsrail.

Geintegreerde raadpleegplankBoekensteun



Discrete, stijlvolle oppervlakken in combinatie met chroom en matzwart metaal maken
van kantoren een commandocentrum. Met PRISMA 2 worden plaatsen voor beslissingen
gecreëerd. De laden kenmerken zich door een bijzonder stille, homogene sluiting met vloeistof demping.

LADEKASTEN

De hangmappenkasten worden aan beide kanten met een slot 
afsluitend met de deur gesloten. De gebruikte systeemladen op
telescooprails met uittrekbeveiliging en softsluiting voldoen aan 
DIN EN 15338 Level 2. Het vergrendelingssysteem voorkomt het
gelijktijdige uittrekken of uitschuiven van twee of meerdere laden of 
hangmappen. Het draagvermogen bedraagt max. 60 kg.
Hangmappenkasten en modulekasten met 100% uittrekbare 
telescooprails zijn principieel voorzien van contragewichten.

Algemeen

Hangmappenkast



LOCKERKASTEN

De lockers zijn standaard uitgerust met een verzonken cilinderslot en een 
1-puntsvergrendelingssysteem. Optioneel kan een leren handgreep 
worden besteld. Mechanische cijfersloten zijn ook verkrijgbaar. 
De draaideuren met een openingshoek van 110° liggen volledig op de 
corpus. Ze zijn uitgerust met een softsluitingsysteem en zorgen voor een 
stille sluiting. Alle draaideuren van een kast zijn aan dezelfde kant 
scharnierend. De zijkanten en bodems zijn gemaakt van 19 mm 
plaatmateriaal. Meerdere kasten op een rij moeten worden bekleed met 
afsluitpanelen en topbladen voor een strakke afwerking. Optionee 
kunnen achterwandpanelen worden  gebruikt. In het bovenste deel van 
elke locker kan een legbord van 19 mm worden geplaatst. Briefopeningen 
zijn beschikbaar met of zonder naamkaartjes.

Soms zijn het kledingstukken uit de dresscode 
van het bedrijf, communicatiemiddelen zoals
notebooks of andere technische apparatuur,
maar ook persoonlijke spullen zoals snacks tijdens
pauzes of thermosflessen die op weg naar
de werkplek moeten worden opgeborgen.
Lockers zijn niet alleen kasten, maar ook een veilige Algemeen



De lockers zijn standaard uitgerust met een verzonken cilinderslot 
en een 1-puntsvergrendelingssysteem. Optioneel kan een leren 
handgreep worden besteld. Mechanische cijfersloten zijn ook 
verkrijgbaar. 
Ze zijn uitgerust met een softsluitingsysteem en zorgen voor 
een stille sluiting. Alle draaideuren van een kast moeten worden 
bekleed met afsluitpanelen en topbladen voor een strakke 
afwerking. 

LOCKERKASTEN
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Erst im kleinen Detail zeigt sich die wahre Größe 
Only in the small detail does the true greatness reveal itself 
In de kleine details wordt de ware grootte weergegeven

  44,6%
Illiquatempos do

lupti Ro ist.*

  64%
Illiquatempos do 

smmlupti Ro ist es.*
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 1.  Extra achterwand
2. Akoestisch front
3. Zweefdeur-profiel
4. Garderobe-houder
5. Boekensteun
6. Stalen legbord
7. Sokkel met justeer mogelijkheid
8. Vakindeling
9. Brede lade met hangmappen

In de kleine
details wordt

de ware grootte 
weergegeven



Not just aNother staNdard for sustaiNabilty

Many different environmental certificates for office and 

facility furniture have been issued for years, but most of them 

cover only limited aspects of sustainability. In addition, some 

of these certificates are in competition with one another. As a 

result, even experts may find it hard to disentangle the jumble 

of certificates and their respective requirements. Therefore, 

the FEMB sustainability standard and the European LEVEL 

certificate  were created to provide guidance for developers, 

producers and buyers of office and facility furniture looking 

for comprehensive information about sustainability criteria.

The only accredited furniture standard for green economy.

The most comprehensive sustainability standard for furniture.

European LEVEL can cover other labels for furniture.

Legally based and accredited schemes are recognized.

Benchmarks and thresholds of other labels are integrated.

Matches market requirements for circular economy/procurement.

Unique world-wide credibility through official accreditation. 

 

european level

The sustainability certification programme 
for office and non-domestic furniture for 
indoor use

 

certifying a product

basis of the certificatioN certifiers

The certification is based on the sustainability requirements 

for office and non-domestic furniture for indoor use that were 

developed by FEMB, the European Office Furniture Federati-

on, using as a basis the American standard ANSI/BIFMA e3 

together with the European criteria for Green Public Procure-

ment and the specifications of several voluntary ecolabels.

In order to achieve a level certification, a manufacturer must 

contract with a certification body accredited according to  

ISO 17065. That certification body then uses the FEMB Sus-

tainability Standard to conduct the audit function, measure 

all required information, verify compliance and certify the 

specific product with the level conformance mark.

preparatioNs

Manufacturers of office and non-domestic furniture can also 

use the FEMB sustainability standard as a benchmark for 

the internal evaluation of their products. However, the LEVEL 

conformance mark may only be used on the basis of a third 

party certification by independent testing bodies.

Consult the level website  
www.levelcertified.eu 

for a current list of  
authorized third-party  

certification bodies.

Materials

Energy & Atmosphere

Human & Ecosystem Health

Social Responsibility

prerequisites

15 21 4 4 29

 3 5 13 4 22

 3 18 13 0 31 

 2 0 2 10 12

totalsproduct facility

points

Organisation

21 3

LEVEL has three thresholds of certification. Products can be  
awarded a LEVEL 1, LEVEL 2 or LEVEL 3 conformance mark  
based on the combined score they achieve in their sustainability 
evaluation. Currently the highest achievable rank is LEVEL 3.

The European evaluation and certification system for en-

vironmentally friendly and 

socially responsible office furniture.

Trust
is
good.
Certification
is 
better

OMDAT WE ENTHOUSIAST ZIJN OVER
DUURZAAMHEID... 
KUNNEN WE OOK DE VOLGENDE GENERATIE
INSPIREREN.

Onze Prisma -productlijn is
gecertificeerd met “LEVEL 3“.


