
RECEPTIEBALIE CASUS

The first
 impression counts



RECEPTIEBALIE CASUS

CASUS is een representatief receptiemeubel programma met 
integreerbare bureaus, vrij te kiezen uit de volgende bureautypen
• CREW
• CALDO
• SINAC
• SYSTO·TEC
• PENSUM
in de varianten; vaste hoogte, hoogte instelbaar en hoogte instelbaar 
met hendel.
Passende zit- en statafels met begrensde hoogteverstelling tussen 
650 – 1100 mm zijn in de CASUS-prijslijst opgenomen. Bij gebruik 
van in hoogte verstelbare tafels is een bereik van 720 – 800 mm 
mogelijk. Met gasveer verstelbare tafels kunnen niet gebruikt 
worden. De CASUS -receptiebalie en is verbonden door front en 
zijpanelen welke in een sandwich verbinding verbonden worden.
De buitenste voorste elementen zijn 40 x 40 mm stevig 
vastgeschroefd aan stalen profielen en worden visueel gescheiden 
door een 25 mm open voeg. Het bovenste voorpaneel met een 
160 mm diep werkblad wordt gefreesd verlijmt en geeft zo een 
homogeen beeld in L-vorm. Receptiebalie is verbonden door front 
en zijpanelen welke als een sandwich gemonteerd worden.Eén 
dwarsbalk stabiliseert in de lengterichting. Een met magnetische 
sluitingen voorzien en afneembaar functie paneel dient als een 
inwendige bekleding van de dragende delen en vergemakkelijkt 
elektrische aansluitingen. In de paneelfunctie organisatie aluminium 
rail geïntegreerd. Accessoires, operbak, pennenbakje, enz hiervoor 
organisatierail te vinden in het TERIO PLUS programma Door 
stelelementen in het staalprofiel is een tolerantiebereik van 10 mm 
mogelijk. De voor- en zijelementen worden compleet gemonteerd 
en als segment geleverd. Toepassingen in verschillende hoogglans-
lakkleuren dienen als verbetering voor de bovenste voorelementen. 
Optioneel zijn vrij te plaatsen schrijfplanken in soft lak-zijdemat 
en tasdragers beschikbaar in melamine in verschillende breedtes. 
De 25 mm open voeg kan worden uitgerust met een hoge kwaliteit 
LED-lichtbalk die ter plaatse gemonteerd wordt. Deze wordt 
samengesteld uit 1 meter lange gegoten siliconen strips die aan 
elkaar worden gekoppeld via plug-verbindingen. Ze zijn zelfklevend 
en kunnen op een lengte van 333 mm worden afgesneden. Ingekorte 
strips kunnen niet lineair met elkaar verbonden worden. Door het 
gebruik van de power LED-lichtbalk achter een acryl overlap ontstaat 
een egale verlichting met keuze uit warm of koud wit licht. De 
lichtbalk is als compleet product met trafo en afstandsbediening met 
dimfunctie, beschikbaar in afmetingen van 1 tot 10 meter.

Constructie Casus



Er is geen tweede kans om een eerste indruk te maken. Door
zijn creatieve vormgeving biedt CASUS ook verschillende
opbouwmogelijkheden. De gast wacht aanvankelijk een duidelijk 
gestructureerd front. De strakke lijn van het meubel verdeelt de 
decorbasis van het bovenste communicatieniveau. CASUS kan 
als rechte ontvangstbalie worden gebruikt of door 90 graden 
elementen als hoekopstelling worden gebruikt.

RECEPTIEBALIE CASUS

Het CASUS-systeem verbindt bijna elke PALMBERG tafelfamilie 
met het indrukwekkende heldere frontdesign van de voorzetbalie. 
Zo is het ook mogelijk om elektromotorische bureau‘s in te 
zetten voor gezond werken aan de receptiebalie

Cool design ontmoet ergonomie



RECEPTIEBALIE CASUS

Binnen het bankwezen, de overheid of bij u in de 
ontvangstruimte van uw bedrijf, CASUS is de plek 
voor de eerste ontmoeting.
Het lineaire ontwerp en de wisselwerking tussen 
glanzende oppervlakken en gestructureerde 
decorfronten maken deel uit van de visuele 
aantrekkingskracht van het systeem en geven het 
signaal – hier ben ik aan het goede adres!

Een goed ontwerp is belangrijk



RECEPTIEBALIE CASUS

Niet alleen bureaus laten zich met de CASUS balie combineren.
Met de kasten uit de PRISMA 2 serie maken we van uw receptie 
ook een klein archief voor de belangrijke dingen van het 
dagelijkse ontvangstmangagement

CASUS slaagt voor elke praktijktest



RECEPTIEBALIE ENTREE

Uw receptie dient als welkom voor uw klanten, medewerkers en
bezoekers en wordt zo het eerste visitekaartje van uw bedrijf. 
Door middel van verschillende maten en een hoogwaardige 
uitstraling vertegenwoordigt ENTREE niet slechts de functie van 
een stijlvolle receptie maar is het ook een eigentijds interieurpro-
gramma die als veelzijdige werkplek te gebruiken is.

Het visitekaartje van uw bedrijf

Constructie Entree

ENTREE is een representatief receptiemeubelprogramma met 
integreerbare bureaus, vrij te kiezen uit de volgende bureautypen
• CREW
• CALDO
• SINAC
• SYSTO·TEC
• PENSUM
in de varianten; vaste hoogte, hoogte instelbaar en hoogte 
verstelbaar met behulp van een hendel.Passende zit- en statafels 
met begrensde hoogteverstelling tussen 650 - 1100 mm zijn in 
de ENTREE-prijslijst opgenomen. Bij gebruik van de in hoogte 
verstelbare tafels is een bereik van 720 - 820 mm mogelijk. De met 
gasveer verstelbare tafels kunnen niet gebruikt worden.
De elementen worden met staalprofielen van 40 x 40 mm  
gemonteerd. Voor- en zijelementen zijn met een 165 mm diep 
werkblad verlijmt. De overstek richting de bezoeker bedraagt 5 mm. 
Eén dwarsbalk stabiliseert in de lengterichting.
Een met magnetische sluitingen voorzien en afneembaar 
functiepaneel dient als een inwendige bekleding van de dragende 
delen en vergemakkelijkt elektrische aansluitingen. In de 
paneelfunctie organisatie aluminium rail geïntegreerd. Accessoires, 
operbak,pennenbakje, enz hiervoor organisatierail te vinden in het 
TERIO PLUS programma. Door stelelementen in het staalprofiel is 
een tolerantiebereik van 10 mm mogelijk.De voor- en zijelementen 
worden compleet gemonteerd.Optioneel zijn vrij te plaatsen 
schrijfplanken in soft lak zijdemat en tasdragers voor de rechte 
elementen beschikbaar. Voorzetramen worden zwevend op een 
afstand van 19 mm van de voorzijde van het werkblad aan de rechte 
elementen gemonteerd. Deze kunnen met omlopende lichtlijst, 
met keuze uit warm of koud wit licht, worden uitgerust. Deze 
lichtlijst wordt samengesteld uit 1 meter lange gegoten siliconen 
strips die aan elkaar worden gekoppeld via plug-verbindingen. Ze 
zijn zelfklevend en kunnen op een lengte van 333 mm worden 
afgesneden. Ingekorte strips kunnen niet lineair met elkaar 
verbonden worden. Door het gebruik van de power LED-lichtbalk 
achter een acryl overlap ontstaat een egale verlichting, met 
keuze uit warm of koud wit licht. De lichtbalk is als compleet 
product met trafo en afstandsbediening met dimfunctie 
beschikbaar.



RECEPTIEBALIE ENTREE

ENTREE biedt alle facetten van een moderne receptie. Maak
gebruik van de mogelijkheden van de variabele vormgeving
voor de juiste ontvangst van uw gasten. ENTREE overtuigt
door de gebogen lijnen en door de combinatie met rechte
elementen zijn vele hoekopstellingen mogelijkMet elan het gesprek in gaan
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RECEPTIEBALIE ENTREE

ENTREE biedt veel plaats in een klein oppervlak. Door de
combinatie van royale werkruimte en een representatieve
balie, kunt u snel en gericht tussen administratie en service
wisselen. Met strakke vormen en een hoogwaardige 
afwerking laat u uw gasten al in de lobby zien dat ze zeer 
welkom zijn.

Heet uw bezoek hartelijk welkom



Een vriendelijke ontvangst in iedere hoek

Op de toekomst gericht, kan de gebruikerszijde bij ENTREE
altijd individueel worden uitgebreid en omgebouwd. De
combinatie van royale werkruimte en een receptiebalie
biedt alle technische functies voor de werkplek. Diverse
organisatorische hulpmiddelen, een achter de doorlopende
organisatiepaneel „verborgen“ elektrifi catie alsook de
mogelijkheid van verschillende tafel-elementen maken ENTREE
tot een toekomstbestendig receptiesysteem. Het maakt niet uit
hoe u ENTREE gebruikt, de klantvriendelijkheid van uw bedrijf
overtuigd al bij de receptie.

RECEPTIEBALIE ENTREE



ORGANISATIE MET PROFIEL

1 Pin-Schale · Pin storage · Punaisebakje

2  Stifte-Box · Pen tray · Pennenbakje

3  Zettelbox · Memo box · Papierhouder

4 Post-it-Ablage · Post-it tray · Post-it lade

5 Ablageschale mit Post-it-Schale zum
 Aufl egen in Ablageschale · Storage tray
 with post-it-tray for placing in storage 
 tray  · Dossierlade met Post-it-afl egbakje
 voor toepassing in dossierlade
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6  Ablageschale DIN A4 längs · Storage tray  
  DIN A4 portrait · Dossierlade DIN A4

7 Ablageschale DIN A4 quer · Storage tray 
 DIN A4 landscape · Dossierlade DIN A4
 dwars

8 Ablage-Set DIN A4 quer · Storage set 
 DIN A4 landscape · Laden-set DIN A4 
  dwars

9  Magnetboard · Magnet board · Magneet-
  bord

Organisation mit Profi l
Organisation with profi le 

Organisatie met profi el
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KABELMANAGEMENT

Coni - Box

CONI is in verschillende uitvoeringen 
verkrijgbaar. De desbetreffende stekker-
doosmodule kan naar wens snel en zonder 
gereedschap uitgewisseld worden.

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.

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 draaime-
chanisme.De stroom-, communi catie- en 
multimediamodule zijn bij geopende 
toestand gemakkelijktoegankelijk. Het wer-
koppervlak werkt opgeruimd en 
elegant, als de Turn-BOX gesloten is. 
Deze vorm van elektrifi catie wordt voor-
al bij kantoor- en vergaderopstellingen 
inzet,waarbij meerdere gebruikers de BOX 
van beidekanten willen gebruiken. De 
Turn-BOX kun je gemakkelijk in het 
Wwerkoppervlak integreren.     
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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 kwaliteit en de lange levensduur van 
onze producten centraal voor ons om 
hulpbronnen te sparen .


