
ALTIJD OP DE HOOGTE

De CREW H-Bench, het meubel voor topprestaties op 
kantoor, verbindt perfecte ergonomie en zinvolle 

functies met een cool design.

Werken in een team is zeer effi ciënt. Succesvolle offi ce-teams bestaan uit mensen met 

verschillende capaciteiten en werkwijzen. Om met iedereen rekening te kunnen houden, 

hebben we de CREW H-Bench ontwikkeld. De beste voorwaarden voor creatief, 

projectgerelateerd teamwork zijn hier in één meubel gecombineerd.

Volgende voordelen laten ieder dynamisch team 

optimaal presteren:

• perfect teamwork door groeps-werkplekken

• ergonomische bureau ś voor gezond werken

• in hoogte instelbaar door easy push of 

 slingerverstelling

• of dynamisch in hoogte verstelbaar door elektro-

motorische hoogteverstelling van de zit-statafel

• optimaal genomeerd design en een goed

 doordacht kabelmanagement

• royale werkbladen voor het uitwisselen van

 informatie

• geïntegreerde, akoestische en optisch 

 afschermende elementen om geconcentreerd te

 kunnen werken

6-voudige H-Bench met ergonomische slingerverstelling en multipanels
decor/onderstel: Antraciet, Antraciet Structuur stof: Twist 62066

4-voudige H-Bench als elektromotorische zit-statafel met geïntergreeerde, 
gestoffeerde TERIO PLUS wanden: decor/onderstel: Superwit, Superwit Structuur ·  stof: Blazer Lite, Balance
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Levendig teamwork kan ook luidruchtig zijn. Maar dit mag 
nooit storend zijn. De combinatie van ergonomie, 

communicatie en concentratie is met de series CREW en 
TERIO PLUS een plus voor ieder teamlid.

ALTIJD EEN RUSTIGE PLEK

Dynamisch werken is zeker een gewenst effect van een goede kantooromgeving. Daarbij 

mag de concentratie niet uit het oog worden verloren. Met TERIO PLUS hebben we daarom 

een serie  hoog werkzame absorbers ontwikkeld, die u de nodige rust geven.

TERIO PLUS elementen omvatten producten voor het gebruik direct aan de werkplek en bie-

den tevens oplossingen voor de optimalisatie van de akoestiek in de ruimte. Zachte geluiden 

met een groot effect worden direct op de werkplek gedempt door opzetwanden en mul-

tipanels. Voor het optimaliseren van de akoestiek in de ruimte, raden we onze TERIO PLUS 

scheidingswanden, wandabsorbers en baffels aan en niet te vergeten onze 

plafondabsorbers.

TERIO PLUS is niet alleen een functioneel product. Met bijna honderd verschillende stofkleu-

ren uit vier verschillende series, brengt dit  kleur in het kantoor. Ook gelakte oppervlakken 

zijn mogelijk en maken met een juiste combinatie van een zakelijke kantoorwereld 

inspirerende ruimtes.

Multipanel en baffel verminderen onaangename achtergrondgeluiden.

Plafondabsorbers boven besprekingszones en werkruimtes verminderen de 

nagalmtijd en maken een geconcentreerde communicatie mogelijk.

Nieuwsgierig geworden? Ervaar meer over onze noviteiten:  www.palmberg.nl
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