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COMPONA is een koppelbaar kastsysteem in modulaire 
bouwwijze. Het systeem bestaat uit een basiselement dat 
in hoogte afstelbaar is en opzetelementen. Deze twee 
modulaire componenten kunnen met een groot aantal 
fronten en functies uitgebreid worden. Door  hun flexibele  
en individuele Structuur voldoen zij aan de huidige eisen 
m.b.t. design en optimale ruimteplanning. Daardoor 
is het systeem een ideale aanvulling op de andere 
kantoorsystemen van PALMBERG. Door in elkaar sluitende 
koppelplaatjes kunnen de kasten zonder gereedschap met 
elkaar worden verbonden. Door afstandhouders wordt 
een gelijklopende voeg aangehouden. Bij een zijdelingse 
plaatsing resulteert dit in een uniforme voegmaat van 
3 mm. Deze maat wordt ook weerspiegeld in de front, 
zij- en achterwand. Later kunnen kastelementen zonder 
problemen omgebouwd of vervangen worden. De kasten 
kunnen vrijstaand of tegen een muur geplaatst worden. 
Alle modules kunnen 180° gedraaid worden. Iedere corpus 
van de productserie COMPONA is, behalve het topblad, 
compleet gelijmd. De topbladen worden na de montage en 
het richten van de kasten met clips bevestigd. Zijwanden, 
onderbodems, achterwanden, fronten en topbladen 
kunnen individueel uit verschillende oppervlaktes 
gekozen worden, waardoor verschillende mogelijkheden 
van kleurgeving ontstaan.Alle onderdelen van de corpus 
hebben een uniforme diepteafmeting. De zijwanden 
hebben geen raster en hebben dus bij het gebruik 
als rek geen binnenliggende raster boring. De  
angeboden fronten sluiten vlak met de corpus af. Voor de 
hoogtecompensatie staan afstelbare doppen en 63 mm 
hoge poten als ronde - of vierkante poot ter beschikking. 
De elementen worden afgesteld d.m.v. doorlopende 
boorgaten in de bodem met inbusschroeven. Aan het decor 
van de onderbodem aangepaste afdekdoppen sluiten na
het afstellen de boorgaten af. Voor het mobiele gebruik 
van COMPONA beschikt het systeem over 63 mm hoge 
wielen. 4 grepen in verschillende vormen kunnen vrij 
gekozen worden. De grepen bevinden zich in het midden 
van de bijhorende front. Vervangbare cilindersloten kunnen 
ook achteraf uitgewisseld worden. Standaard wordt een 
vouwsleutel gebruikt.

Constructie

Omdat bij vrijstaand neergezette kasten het gevaar bestaat 
dat zij omvallen, moeten deze kasten beveiligd worden. 
Een bijpassende muurbevestiging of contragewicht vindt 
u bij de accessoires. Hangmappen en schuifl aden mogen 
uitsluitend in de 1e ordnerhoogte ingezet worden.
Een contragewicht of muurbevestiging is dan noodzakelijk.

COMPONA



COMPONA

COMPONA – elegant en functioneel Van receptie tot directie, 
creëert ruimtes geheel naar uw individuele wensen. In 
combinatie met alle andere inrichtingssystemen van 
PALMBERG wordt het aanpasbare opbergsysteem de ideale 
partner voor perfecte orde.



COMPONA

Hoogwaardige jaloezie
Glas front - Matglas

Open kast

Met het gebruik van doorgekleurd MDF zijn interessante
designcreaties mogelijk. Eenvoudig, strakke ingefreesde
lijnen in de fronten ondersteunen de lineaire opbouw van  
het systeem.



Die raffi niert aufeinander abgestimmten Einzelsegmente 
des steckbaren Schranksystems bieten Ihrer Arbeitswelt 
eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Ob vertikale 
oder horizontale Ausrichtung, ob frei im Raum stehend 
oder wandnaher Stauraum, COMPONA steht für effektive 
Flächennutzung auf hohem Niveau. 

Intelligent, harmonised single elements of the pluggable 
cabinet system offer a lot of possible combinations for your 
working world. Whether vertical or horizontal positions, 
whether open in the room or next to a wall, COMPONA stands 
for an effi cient utilization of space on a high level.

De geraffi neerd op elkaar afgestemde bouwstenen van het 
modulaire kastensysteem biedt uw werkomgeving een grote 
hoeveelheid aan combinatiemogelijkheden.
Verticaal of horizontaal gerangschikt, vrijstaand midden in 
een ruimte of tegen een muur geplaatst, COMPONA staat voor 
effectief ruimtegebruik op hoog niveau.

COMPONA – ein Baukasten 
COMPONA – for capital combinations

COMPONA – voor combinaties met klasse

COMPONA
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De geraffineerd op elkaar afgestemde bouwstenen van 
het modulaire kastensysteem biedt uw werkomgeving 
een grote hoeveelheid aan combinatiemogelijkheden.
Verticaal of horizontaal gerangschikt, vrijstaand 
midden in een ruimte of tegen een muur geplaatst, 
COMPONA staat voor effectief ruimtegebruik op hoog 
niveau.
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Breite 800 mm, Tiefe 399 mm, Höhen mit Abschlussboden (19 mm) und Gleitern

1 OH

429 mm

2 OH

839 mm

3 OH

1249 mm

4 OH

1659 mm
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Breite  399 mm

1 OH

1/2 OH

429 mm

235 mm

Wandelnde Arbeitsprozesse und Ordnungsstrukturen wer-
den in der heutigen Bürowelt mit COMPONA vorausblickend 
gelöst. Im Vordergrund stehen jedoch immer die individuellen 
Ansprüche des jeweiligen Nutzers. 

Je nach Raumanforderung und Platzbedarf wächst das 
neue Stauraumsystem von PALMBERG mit seinen Aufgaben. 
Als aktives und funktionales Gestaltungselement an Ihrem 
Arbeitsplatz bleibt COMPONA bei jedem Fortschritt auf der 
Höhe!

Storage space – growing with your needs!
In the offi ce world of today changes of work processes and 
structures are answered with a look ahead. But in the fi rst 
place there are always the needs of the individual user. 

Up to your demands and the required space, the new 
storage space system by PALMBERG is growing with its 
tasks. As an active and functional arranging element at your 
workplace, COMPONA keeps being up-to-date with the latest 
developments!
 

Opbergruimte, die met uw behoeftes groeit!
Veranderende werkomstandigheden en ordestructuren 
worden in de huidige werkomgeving met COMPONA 
vooruitziend opgelost. In het middelpunt staan uiteraard de 
individuele wensen van de gebruikers. 

Naar gelang van ruimteindeling en benodigde plaatsruimte 
groeit het nieuwe opbergsysteem van PALMBERG met 
zijn taken mee. Als actief en functioneel stijlelement blijft 
COMPONA op kantoor met iedere vooruitgang op de hoogte!

Stauraum, der mit Ihren Anforderungen wächst!
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COMPONA

KIT
COMPONA 5

Produktoverzicht

afmetingen met topblad (19 mm) en afstelbare poten
breedte = 800 mm / diepte = 399 mm

Er wordt een jaloezie met een lamel-
breedte van 20 mm gebruikt. Greep- en 
eindlijsten zijn geïntegreerd. Optioneel 
afsluitbaar.

Als glasframe wordt een aluminium frame 
in verschillende  oppervlake gebruikt, dat 
in linkse en rechtse geleiderprofielen ge-
leid wordt. Optioneel afsluitbaar.

De kleppen worden naar boven geopend
en worden in linkse en rechtse geleider-
profielen geleid. Optioneel afsluitbaar.

De frames voor de hangmappen beschik-
ken principieel over 100% uittrekbare 
telescoop-rails. Door de zelfsluiting met 
demping worden de kasten rustig en zacht 
gesloten. Draagvermogen max. 50 kg. Opti-
oneel afsluitbaar.

De schuifladen beschikken principieel over 
100% uittrekbare telescooprails. Bij het ge-
bruik van twee schuifladen voorkomt een 
uittrekbeveiliging het gelijktijdige uittrekken 
van twee laden. Door de zelfsluiting met 
demping worden de kasten rustig en zacht 
gesloten. Draagvermogen max. 50 kg. Opti-
oneel afsluitbaar.

De schuifl ade beschikt principieel over
100% uittrekbare telescooprails. Door de
zelfsluiting met demping worden de ka-
sten rustig en zacht gesloten. Draagver-
mogen max. 50 kg. Optioneel afsluitbaar.

poten - vierkant
40 mm x 40 mm
hoogte 63 mm

poten - rond
d = 40 mm, hoogte 63 mm

wielen
d = 50 mm, hoogte 63 mm
Zwart
Wit

65,-

65,-

65,-
65,-

CMSFQ63

CMSFR63

CMRS04S
CMRS04W

Jaloezie

Hangmappenframe

Glazen klep Melamine klep

MDF klep

open

lade lade

lade
MDF

lade

Hangmappenframe
MDF

0,5 OH
= 235 mm

1 OH
= 429 mm

2 OH
= 839 mm

3 OH
= 1249 mm

4 OH
= 1659 mm

hoogten

fronten

Hoogte

Een systeem met veel gezichten
Voor verschillende doeleinden staan speciale uitvoeringen ter beschikking. 
Alle elementen kunnen met elkaar gecombineerd worden en maken daardoor 
verschillende opbouwvariaties mogelijk. Combinatie van kleur of functie, strak 
doorlopend lijnenspel of combinaties met losse elementen tot een bepaalde 
ordnerhoogte, COMPONA biedt de ideale oplossing voor iedere ruimte.



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

OMDAT WE ENTHOUSIAST ZIJN 
OVER DUURZAAMHEID... 

KUNNEN WE OOK DE 
VOLGENDE GENERATIE 

INSPIREREN.
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