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Representatieve kantoren 
met

 functionaliteit 
en 

stijl

Donkere kleuren, glaselementen en elegante
fineeroppervlakken staan voor traditionele  directiekantoren 
met een groot bureau in het midden. Kantoren in deze stijl 
staan symbool voor betrouwbaarheid en respect.



Algemeen
Het vergader- en werkpleksysteem P.A.L.M.A. verbindt een 
representatieve uitstraling met hoogwaardige materialen 
en een rijke keuze aan werkbladen tot een doordacht 
meubilering concept. Een hefboom mechaniek voor het 
bevestigen van de ellipsvormige tafelpoten maakt het op- en 
ombouwen van kleine of grote vergaderopstellingen snel, 
flexibel en zonder gereedschap mogelijk. 
De  19 mm materiaaluitvoeringen van de bladen met 
melamineharsoppervlakte voldoen aan de emissieklasse 
E1 volgens DIN EN 14322.De 12 mm volkernblad (HPL) van 
de bladen met melamineharsoppervlakte voldoen aan de 
emissieklasse E1 volgens DIN EN 438.

Constructie
Het vergader- en werkpleksysteem P.A.L.M.A. is een 
modulair opgebouwd 4 - poots - programma met een 
vaste tafelhoogte van 740 mm en een zichtbaar omlopend 
aluminium frame. De tafelpoten met geanodiseerde oppervlak 
en geïntegreerde steldoppen kunnen op +20 mm afgesteld 
worden. De oppervlakte van het aluminium frame met de 
afmetingen 39 mm x 70 mm is eveneens geanodiseerd. Aan 
de binnenkant van het aluminiumprofiel bevindt zich een 
functionele sleuf, die voor het monteren van kabelgoten
en knieschotten dient. De aluminium beams lopen op 
de hoeken samen en worden met de hoekadapters 
vast geschroefd. Deze hoekadapters bezitten een 
grendelmechaniek, waardoor de tafelpoten gereedschaploos 
vergrendeld of ontgrendeld kunnen worden. Bij vrijstaande 
tafels staan de poten in 45° ten opzichte van de beams. Bij 
een rijopstelling van tafels wordt de tafelpoot ontgrendeld en 
met de hoekadapter van de daaropvolgende tafel parallel aan 
de beamrichting vergrendeld. Tot een tafeldiepte van 1000 
mm wordt standaard nog een extra dwarsbalk geplaatst, die 
met het zijgedeelte van het frame verbonden is en voor de 
montage van kabelgoten dient. Vanaf een tafeldiepte van 1200 
mm worden 2 extra dwarsbalken symmetrisch gemonteerd. 
Deze maken het mogelijk om kabelgoten met grote 
afmetingen te plaatsen. Het aluminium frame wordt door een 
speciale verbindingshoek met het bureaublad vastgeschroefd. 
Het in serie geproduceerde 19 mm dikke MDF-blad wordt 
hiervoor speciaal voorgeboord. Ook krijgt ieder hoekpunt een 
geschroefde verbinding met het voorgeboorde bureaublad. 
Deze geschroefde verbinding kan alleen na afname van 
de tafelpoot losgeschroefd worden. Vrijstaande tafels 
worden met voorgemonteerde tafelpoten uitgeleverd. Bij 
vergadertafels in een rij-opstelling worden bij uitlevering 
extra transportpoten voorgemonteerd, welke bij de 
montage door eenvoudige ontgrendeling afneembaar zijn. 
Ook kunnen de poten gereedschaploos tegen adapters 
voor opdokken aan sideboards of ladeblokken uitgewisseld
worden. De horizontale elektrificatie kan met verschillende 
kabelgoten, die afhankelijk van het type van elektrificatie 
gekozen kunnen worden. E-Tower en flexibele 
kabelkettingen zorgen voor de verticale elektrificatie.
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In managementafdelingen of representatieve 
vergaderruimtes is de exclusiviteit van uw werkplek een 
visitekaartje dat indruk maakt. Laat de inrichting dus niet 
aan het toeval over, laat het aan uzelf over - uw kantoor 
moet immers net zo uniek zijn als u.

Het directiekantoor overtuigt door functionaliteit en stijl. Het 
is representatief voor het hele bedrijf en weerspiegelt de 
managementpersoonlijkheid.
Een harmonieuze ruimte-indeling en een hoogwaardige en 
hoogwaardige materiaal- en kleurkeuze spelen hierbij een
doorslaggevende rol.
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Multifunctioneel
Ook als werkplektoepassing is P.A.L.M.A. de juiste keuze.
Vrijstaande werkplek, team opstelling of bureaus in samenspel met 
de sideboard-serie van SELECT vergroten de mogelijkheden van het 
systeem voor veeleisende gebruikers.
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  41%
aller Führungskräfte

schätzen ihren
gestalterischen

Freiraum.*

* Quelle: Hernstein Institut, 2015

Dynamische communicatie 
Strak design, hoogwaardige oppervlakten 
en de probleemloze integratie van moderne 
conferentietechniek maken uit P.A.L.M.A. een 
overtuigend vergadersysteem

 

 90 %
van de medewerkers
individualiseren hun

werkplek
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De praktische aan de onderkant van de bladen emonteerde 
grendelmechaniek zorgt bij op- en ombouw 
werkzaamheden van kleine en ook grote 
conferentieoplossingen voor een snelle en gereedschaploze 
flexibele montage.
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KABELMANAGEMENT

Kabeltower voor verticaal kabelmanagement
verticale kabelgeleiding onder het bureau + 
veel ruimte vorr kabels + door afdekkap aan 
bovenkant stofvast

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.     

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

Desk-box 1
met bevestiging d.m.v. houderbeugels of
 vrijstaand op het bureau  + overal fl ebel 
inzetbaar+ gebruikersge oriënteerde 
45°-stand

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

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

Vergaderruimtes met vast geintegreerde technologie
hebben bij P.A.L.M.A. een grote, eenvoudig toegankelijke
kabelgoot. Hier zit alles op zijn plaats. De extra
inzetbare Kabeltower ondersteunt daarbij de verticale
kabelgeleiding op elegante wijze.
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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 .


