CREW WORKPLACE

Intelligent
Dynamisch
Veelzijdig

CREW WORKPLACE

PERFECTE THUISKANTOOR

Algemeen
Het bureausysteem crew verbind een representatieve uitstraling met
hoogwaardige materialen. de kwaliteitsspaanplaten worden met een
geheel omlopende PP-kantenband door middel van de nieuwste lasertechnologie met een onzichtbare voeg met elkaar verbonden. Door
de hoogefficiënte laserverlijming heeft crew een homogene uitstraling. Alle plaatmaterialen met een melamine coating laag voldoen aan
de emissieklasse E1 volgens DIN En 14322.

Constructie
Het programma CREW is een geschroefd, vrijdragend en
modulair dwarsbalksysteem. De zijdelen van het onderstel
hebben een buitenmaat van 90 x 60 mm, die zich afhankelijk van de
telescoopuitvoering verkleint. Deze worden door middel van spanschroeven met de dwarsbalken vastgeschroefd. De daarop gemonteerde bladdragers dienen ter bevestiging van het
bureaublad en aanbouwelementen zoals de kabelgoot,
zichtschotten en de opzetwanden.
De horizontale elektrificatie wordt door een groot uitgevoerde dubbelzijdig klapbare kabelgoot gevoerd. De verticale
elektrificatie wordt door flexibele kabel-kettingen of door aan het
zijdeel gemonteerde kabelkappen gevoerd. Het gebruik van een
schuifblad is optioneel mogelijk.Het elektromotorische
bureausysteem is samengesteld uit twee telescopische zijgedeeltes
en een geintegreerde aandrijving in de dwarsbalk.
De buitenste telescoopbuis met de vastgeschroefde teen, evenals de
telescoopbuizen aan de binnenkant zijn voorzien van een gepoedercoate laag. U kunt kiezen uit verschillende
bedienelementen. Het is mogelijk om achteraf een Easy Stop - Sensor te monteren. De Easy Stop - Sensor versterkt de
standaard anti - botsing - functie door het meten van
bewegingsimpulsen aan het blad en optimeert zo de omlopende
reactieeigenschappen van de bewegingsbeveiliging. De
aandrijving van het bureausysteem heeft een maximale
belastbaarheid van 85 kg.
In de regel hebben bureaus standaard een vaste hoogte van 72 cm.
Afhankelijk van de lichaamslengte en de zithouding adviseren wij in
hoogte verstelbarebureaus, die naar behoefte handmatig in hoogte
kunnen worden versteld, zodat een optimale zithouding voor zowel
kleinere als grotere mensen ontstaat.

EASY PUSH
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90 %

van de medewerkers
individualiseren hun
werkplek

PALMBERG kent de wensen van de kantoormedewerkers: 42% van de medewerkers wensen meer persoonlijk contact met hun collega´s. Even snel iets afstemmen met elkaar,
iets navragen, een vriendelijke lach - het kan
zo eenvoudig zijn de atmosfeer
in het kantoor te verbeteren. De combinatiekasten uit de PRISMA 2-serie maken van medewerkers collega´s, omdat de weerszijdig
bedienbare combinatiekasten niet alleen voldoende ruimte bieden voor persoonlijke spullen, maar ook geschikt zijn voor allerlei vorAfzonderlijk maar toch samen: de combinatiekast
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werkplek naar eigen smaak inrichten.

90%
van de medewerkers
individualiseren hun
werkplek.*

Afzonderlijk maar toch samen: de combinatiekast kan aan beide zijden worden gebruikt.
Zo kunt u uw werkplek naar eigen smaak
inrichten.
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Succesvolle teams bestaan uit mensen met zeer individuele persoonlijkheden en vaardigheden. Om teamwerk succesvol en leuk te maken, kiezen steeds meer bedrijven voor
kantoorwerkplekken die voldoen aan de meest uiteenlopende eisen. Onze samenwerkings- en opslagoplossingen
bieden uw teams de mogelijkheid voor een snelle en open
uitwisseling van kennis en creativiteit - en tegelijkertijd kan
elk teamlid precies zo zijn als hij of zij is.

37

CREW WORKPLACE

Met een druk op de knop, elektromotorisch,
verstelbereik: 650-1250 mm

`

CREW ELEKTRISCH

Blijf bewegen met
één druk op

Een volledig ergonomische werkplek met een elektrisch in hoogte
verstelbaar bureau maakt het mogelijk om te allen tijde moeiteloos
te wisselen tussen zit- en stawerk.
CREW biedt een vrij instelbaar bereik van 650-1250 mm door middel
van een traploze, elektromotorische hoogteverstelling en wordt zo
een volledig ergonomische
werkplek.

CREW MET GASVEER

GEZOND EN FIT BLIJVEN

Met gasveerondersteuning,
verstelbereik: 680-1180 mm

De gewenste werkhoogte (680-1180
mm) wordt snel bereikt door de
vederlichte ontgrendeling van de
gasdrukveer direct onder het
bureaublad. Met de Crew gasveer
tafel kan iedere medewerker een
ergonomisch werkplek creëren die is
afgestemd op zijn of haar individuele
behoeften.

En dat alles zonder stroom.
Het wordt aanbevolen om 2-4 keer per uur
van houding te veranderen om stijve houdingen en rugspanning te voorkomen.
Dynamisch ziten, staand werken en
gericht bewegen in het thuiskantoor zijn
daarom de sleutel tot uw gezondheid!

CREW H- BENCH

PALMBERG kent de wensen van de
kantoormedewerkers:
42% van de medewerkers wensen
meer persoonlijk contact met hun
collega ´s. Even snel iets afstemen
met elkaar, iets navragen, een
vriendelijke lach - het kan zo
eenvoudig zijn de atmosfeer in het
kantoor te verbeteren.
De combinatiekasten uit de PRISMA
2-serie maken van medeweker
collega´s, omdat de weerszijdig
bedienbare combinatiekasten niet
alleen voldoende ruimte bieden voor
persoonlijke spullen, maar ook geschikt zijn voor allerlei vormen van
communicatie.

CREW MET ZIJWANGEN

Succesvolle teams bestaan uit mensen
met zeer individuele persoonlijkheden
en
vaardigheden. Om teamwerk succesvol
en leuk te maken, kiezen steeds meer
bedrijven voor kantoorwerkplekken die
voldoen aan de meest uiteenlopende
eisen.
Onze samenwerkings- en opslagoplossigen bieden uw teams de mogelijkheid
voor een snelle en open uitwisseling van
kennis en creativiteit- en tegelijkertijd

CREW H- BENCH

Stimuleer de creatieve uitwisseling - eenvoudigweg

In een steeds veranderende kantoorwereld,
waarin de omvang en samenstelling van teams
voortdurend verandert, heeft optimaal
ruimtegebruik de hoogste prioriteit. Met de CREW Bench
oplossingen ondersteunt u dergelijke teams zonder het
welbevinden te verwaarlozen. Tegelijkertijd bieden ze uw
team de mogelijkheid om snel en openlijk kennis en
creativiteit uit te wisselen.

Crew bench met multipanel

Hoogte verstelbaar d.m.v slinger (650-850mm)

CREW CALL CENTER

CREW is een systeem dat een hoogwaardig design
combineert met verschillendetoepassingen in één
productfamilie. Of het nu gaat om enkele of duo
werkplekken, vergadertafels of om het gebrek aan
beweging op kantoor te compenseren – het bureausysteem
biedt u de basis voor modern werken en brengt de juiste
dynamiek in uw werk. In combinatie met optionele
mogelijkheden voor netwerken,kabelmanagement en
ergonomie, wordt het CREW bureau een complete
oplossing voor uw kantoorteam.

De geringe dikte van de TERIO PLUS wanden is ideaal
voor het concept van call-centers. Het systeem maakt
het samenstellen van meerdere wanden in elke gewenste
hoek mogelijk. Dit betekent vrijheid bij het ontwerp.

CREW MANAGEMENT

Als een kantoor, Alleen anders

Crew elektrisch met Select docking

Succesvol leidinggeven

Managers moeten strategieën plannen,
beslissingen nemen en verantwoordelijkheid
dragen.
Het bureausysteem CREW biedt verschillende ontwerp- en uitbreidingsmogelijkheden
om de eerste keuze te zijn in elk bedrijf.
Met CREW vinden de modernste werkomstandigheden en maximaal comfort hun
plaats waar creatieve geesten ruimte nodig
hebben voor beslissingen

CREW CONFERENTIE

Met goede communicatie naar succes

Conferentie- en vergaderzalen zijn net zo
verschillend als de bedrijven die ze
gebruiken.Het aanpasbare CREW systeem
creëert praktische vergadersituaties in een
harmonieuze sfeer, die een belangrike
bijdrage leveren aan een aangename
discussiesfeer.

CREW VERRIJDBARE KLAPTAFEL

Mobiel, flexibel, ruimtebesparend
Snel en flexibel het communicatie-oppervlak verdubbelen.
Door het eenvoudige klapprincipe creëert u mobiele
conferenties met systeem. De klaptafel kan snel en
ruimte-besparend worden opgeborgen.

KABELMANAGEMENT

Voordelen:
•
•
•
•

Een overzichtelijke en opgeruimde werkplek
Verbetering van de kwaliteit en de prestatie van
uw netwerk en de omliggende apparaten
Minder risico op brandschade verlies van gegevens
en functioneelwerk wordt geminimaliseerd
Minder struikelgevaar

Bij de meeste werkplekken slingeren voor en achter de

Verticale kabelgoot
zonder gereedschap te monteren aan onderstel + in verschillende kleuren verkrijgbaar

CPU houder

Kabelketting
flexibele kettingeleider uit kunststof,
stoot- en breukvast, voor verticalekabelgeleiding +
mogelijkheid om de kabels aan de zijkant eruit te

halen + in verschillende kleuren verkrijgbaar

Verschuifbaar blad

Horizontalekabelgoot
kunnen stop contacten of stekkerdozen
opnemen en overtollige kabels opbergen. Deze
worden in de regel aan de bezoekerszijde onder
het bureau gemonteerd.

Organisiatierail
De organisatierail maakt het mogelijk om op
bijzonder stabiele wijze een beeldscherm,

bureaus meerwegstekkers naast netwerkkabels rond.
Uit structureleen veiligheidsaspecten moet de wirwarvan
stroom- en telefoonkabels daarom opgelost worden.

Kabeltower

verticale kabelgeleiding onder het bureau

+ veel ruimte vorr kabels + door afdekkap
aan bovenkant stofvast

KABELMANAGEMENT

Desk-box 1
Desk-box 2
met bevestiging of Organisatierail
+ gebruikersgeoriënteerde 45°-stand

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

Desk-box 2
Afhankelijk van het bureausysteem is de
DESK-BOX in verschillende uitvoeringen
verkrijgbaar.

Kabeldoorvoerdop/point
Coni - Box
CONI is in verschillende uitvoeringen
verkrijgbaar. De desbetreffende stekkerdoosmodule kan naar wens snel en zonder

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

uit kunststof

Kabeldoorvoer

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

Turn -box
De Turn-BOX opent zich met een druk op
de knop door middel van een draaimechanisme.De stroom-, communi catie- en
multimediamodule 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 vergaderopstellingen
inzet,waarbij meerdere gebruikers de BOX
van beidekanten willen gebruiken. De
Turn-BOX kun je gemakkelijk in het
Wwerkoppervlak integreren.

certifying a

Wij zien onze verantwoordelijkheid in de
zorgvuldige omgang met grondstoffen en
leveren een bijdrage aan meer duurzaamheid
met onze producten, onze productie en ons
gedrag.
Naast milieuvriendelijk handelen staat de
product
kwaliteit en de lange levensduur van onze
producten centraal voor ons om hulpbronnen
te sparen

basis of the certificatioN

certifiers

The certification is based on the sustainability requirements

In order to achieve a level certification, a manufacturer must

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

contract with a certification body accredited according to

developed by FEMB, the European Office Furniture Federati-

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

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

tainability Standard to conduct the audit function, measure

together with the European criteria for Green Public Procure-

all required information, verify compliance and certify the

ment and the specifications of several voluntary ecolabels.

specific product with the level conformance mark.

Onze Crew productlijn is
gecertificeerd met “LEVEL 3“.

LEVEL has three thresholds of certification. Products can be
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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.

