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BRIC · De nieuwe organisatie set

design: Christiane Gebert en Thorsten Rosenstengel

BRIC-voordelen op een rij

· BRIC is een zeer veelzijdig fl exibel systeem 

· BRIC is er voor de klassieke als ook voor de hedendaagse opberging

· BRIC maakt nu ook de laden elektrifi ceerbaar

· BRIC is modern en kleurrijk

· BRIC is het moderne opbergen

· BRIC is éénvoudig aan te passen 

· BRIC past in alle gangbare ladensystemen

· BRIC ondersteunt de clean desk policy

· BRIC is simpelweg bijzonder

· stabiel en onderscheidend - BRIC is gewoon BRIC !

Wij produceren volgens de strenge eisen van het kwaliteitsma-

nagement ISO 9001  en de energiemanagement ISO 50001.

Met PALMBERG is het plezierig werken !
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BRIC · Nieuwe inhoud voor de laden

Ieder mens heeft zijn persoonlijke voorkeuren en wensen. Wat voor een 

type bent u? De techniek specialist die niet zonder internet en smart devices 

kan en zeker niet zonder stroom? Of bent u meer de coffee-to-go dame, die 

overdag ook vaak de één of andere wellness drink voor de daily-work-fl ow 

nodig heeft?

Hoe ziet uw persoonlijke dresscode eruit? Komt u ‚s ochtends wandelend 

of joggend op uw sneakers uit de trein, om dan op kantoor snel uw business 

schoenen aan te trekken? Of behoort u tot de kategorie die zichzelf en uw 

beste kollega‘s graag een lekkere snack toebedeelt en de beste opbergplek 

daarvoor nodig heeft? Hoe dan ook- mensen zijn verschillend. 

Met BRIC van PALMBERG kunt het onderscheid beleven !

BRIC · Het nieuwe opbergen

Natuurlijk worden er tegenwoordig nog veel kantoor accessoires op de 

werkplek gebruikt. Ook het papierloze kantoor is nog altijd een utopie. Inte-

gendeel: in de digitale wereld is het verbruik van papier zelfs nog gestegen.

Desondanks kunnen we vaststellen, dat door de digitalisering veel opberg-

middelen voor archievering als ordners en hangmappen bij de werkplek 

sterk afl opend zijn. Die plek wordt ingenomen door zaken die nauw met de 

generatie Y en Z verbonden zijn. 

Daarom is het logisch, dat met BRIC een nieuwe opberg standaard is ont-

staan. BRIC is variabel en creërt door zijn grote fl exibiliteit de klassieke ras-

terindelingen voor DIN-formaten en bureau gerei. Tevens is BRIC ook zeer 

modern en neemt de wensen van de  huidige jonge offi ce-users serieus.

Zo zijn er ook rechte en haakse stalen vakindelers om verschillende op-

bergformaten samen te stellen. Het bijzondere aan BRIC is overigens de 

vele speciale houders voor fl essen, bekers en andere persoonlijke opberg-

middelen. Lades worden door BRIC elektrifi ceerbaar en zo van een sec 

opbergcapaciteit naar oplaadstation. Ook hoge lades geven door de hoge 

inzetboxen, die men bijvoorbeeld ter opberging van (akten)tassen of scho-

enen inzetten kan, een volledig nieuwe opbergmogelijkheid. Stal-kokers ter 

opberging van pennen, scharen en linialen,  kunnen in de kunststof basis 

geplaatst worden en dragen bij aan de funktionaliteit van het syteem.

Clean Desk met BRIC

Ter completering van het BRIC programma, zijn er ook sets die als een Tray 

dienst doen. Deze tabletts, uitgerust met dagelijkse spullen, worden ‚s och-

tends uit het persoonlijke ladenblok genomen. 

‚s Avonds is in één handeling de clean desk policy uitgevoerd. Lade openen, 

BRIC-Tray erin en afsluiten. ‚Klaar voor de volgende werkdag‘

BRIC voor de onderbouwlade



BRIC voor lade - 600 mm

Set vanaf 3 HE

1 bouw element met magneet voor o.a. nietjes

1 vakverdeler L-vormig 

1 vakverdeler kort 

1 bekerhouder

viltinleg 

                  

Bestelnr.: BC S6 VAR 01

Set vanaf 6 HE

1 bouw element met magneet voor o.a. nietjes

1 vakverdeler kort 

1 fl essenhouder voor 4 x 0,75 l fl es

1 Box      

viltinleg

                 

Bestelnr.: BC S6 VAR 02

Set vanaf 2 HE

1 bouw element met magneet voor o.a. nietjes

1 vakverdeler L-vormig 

1 vakverdeler kort 

2 vakverdelers lang 

viltinleg

                  

Bestelnr.: BC S6 VAR 03

Set vanaf 2 HE

1 bouw element met magneet voor o.a. nietjes

1 vakverdeler kort 

1 DIN A4 - afl eg

viltinleg

                  

Bestelnr.: BC S6 VAR 05

Set vanaf 6 HE

1 bouw element met magneet voor o.a. nietjes

1 vakverdeler kort 

1 Box         

viltinleg

                  

Bestelnr.: BC S6 VAR 06

BRIC · groot in keuze

He systeem BRIC bestaat uit drie hoofdkomponenten. Het betreft een kun-

stof ABS deel (BRIC) , diverse stalen inzetdelen en passende viltinleg in de 

bodem van de lades. De kunstof elementen met nuttige uitsparingen voor 

kleinmateriaal zijn de basis voor allle laden indelingen. De segementeringen 

ontstaan door de inzet van verschillende gepoedercoat stalen vakverde-

lers. Deze elementen zijn naar wens in de lade aan te brengen. Zo zijn er 

een stalen hoekelementen en boxen om verschillende vakken te creëren. 
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Set vanaf 6 HE

1 bouw element met magneet voor o.a. nietjes

1 vakverdeler kort 

1 fl essenhouder voor 0,75 l fl es liggend incl. glashouder

1 Box

viltinleg

                  

Bestelnr.: BC S8 VAR 04

Set vanaf 2 HE

1 bouw element met magneet voor o.a. nietjes

2 vakverdelers kort 

1 vakverdeler 

1 DIN A4 - afl eg

viltinleg

                  

Bestelnr.: BC S8 VAR 05

Set vanaf 6 HE

1 bouw element met magneet voor o.a. nietjes

1 vakverdeler kort 

1 Box      

viltinleg

                  

Bestelnr.: BC S8 VAR 06

Set vanaf 2 HE

1 bouw element met magneet voor o.a. nietjes

1 vakverdeler L-vormig 

1 vakverdeler L-vormig 

1 vakverdeler  kort 

viltinleg

                  

Bestelnr.: BC S8 VAR 07

Set vanaf 3 HE

1 bouw element met magneet voor o.a. nietjes

1 vakverdeler L-vormig 

1 vakverdeler kort 

1 bekerhouder

viltinleg

                  

Bestelnr.: BC S8 VAR 01

Set vanaf 6 HE

1 bouw element met magneet voor o.a. nietjes

1 vakverdeler kort 

1 fl essenhouder voor 6 x 0,75 l fl es

1 Box     

viltinleg

                  

Bestelnr.: BC S8 VAR 02

Set vanaf 2 HE

1 bouw element met magneet voor o.a. nietjes

1 vakverdeler L-vormig 

1 vakverdeler kort 

2 vakverdelers lang 

viltinleg

                   

Bestelnr.: BC S8 VAR 03

BRIC voor lade - 800 mm
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Kleuren

Sets, TRAY en stift-pennenkokers

Wit Structuur (WM) Wit Aluminium (WA)
RAL 9006

Antraciet Structuur (AS)
RAL 7016

Zwart Structuur (SS)
RAL 9005

Lichtgroen (GN)

RAL 6027

Pastel Oranje (OR)

RAL 2003

Zwart (SW)

RAL 9005

Bouw element

Set vanaf 3 HE
1 bouw element met magneet voor o.a. nietjes
1 vakverdeler kort   
1 elektrifi catie module

Point incl. doorvoerring - 1 x stopcontact diagonaal
viltinleg
kabeldoorvoerdop lose

verbindingkabel   
textielslang, Zwart   
fl exketting, Wit Aluminium  

trekontlasting

                  

Bestelnr.: BC S8 VAR 08

BRIC voor rolblokken - 800 mm · voorbereid voor elektrifi catieset

BRIC · overzichtelijkheid is de norm Bijpassende accessoires voor BRIC-sets

stift-pennenkoker voor bouw element 

voor lade af 4 HE, Ø 35 mm   

                   

Bestelnr.: BC STIFTR 01

stift-pennenhouder voor bouw element

voor lade af 4 HE  

                    

Bestelnr.: BC STIFTK 01

ent

BRIC is ook ‚elektrisch‘.

Bestelt u het speciale ladenblok gelijk mee!

aqua-non inlegmat

voor lade 800 mm, neemt 1,3 liter water op

voor lade 600 mm, neemt 0,9 liter water op

kleur: Antraciet 

               

Bestelnr.: BC AEM 80 / BC AEM 60
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