CLAMP
nieuwe ruimtes definiëren.

29%

vinden gesprekken
tussen collega‘s
storend.*

Het modulaire en elektrificeerbare
scheidingswandsysteem CLAMP creëert nieuwe ruimtes op plaatsen waar
ze nodig zijn. Of het nu gaat om vergaderzones, lounge- en pauzezones of als
separatie tussen werkeilanden. Met
CLAMP van PALMBERG kunnen open
kantoorruimtes in de toekomst, onafhankelijk van de bouwkundige eisen,
overzichtelijk en toch open in vele verschillende zones worden ingedeeld.

CLAMP
nieuwe
ruimtes
definiëren.

palmberg.de/clamp
* YouGov

De ruimte steeds opnieuw
uitvinden.
CLAMP creëert een gevarieerd, huiselijk ruimtegevoel
met een individueel profiel - of het nu gaat om een klassieke werkruimte, vergaderzone of ontspanningsruimte.
De CLAMP-elementen zijn verkrijgbaar in verschillende
hoogtes en breedtes en in vijf stofsoorten in 79 verschillende kleuren.

← Inrichtingsvoorbeeld grote H-opstelling

Inrichtingsvoorbeeld
kleine U-opstelling →

← Inrichtingsvoorbeeld kleine H-opstelling

Ontdek nu meer praktische plaatsingsmogelijkheden in de PALMBERG ONLINE CONFIGURATOR.

Gesprekken in de juiste
setting.
Een gesprek met collega‘s, een plek om bezoekers te
ontvangen in een prettige sfeer of gewoon een rustige plek om je terug te trekken. Met onze scheidingselementen van glas en lamellen sluit CLAMP de
omgeving buiten zonder te isoleren. Royale lamellen- en
glaselementen laten ook veel licht toe in de betreffende
omgeving.
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De wand die
alles kan.
Een geperforeerde wand vormt het raster voor het CLAMP

De Stick & Load elementen brengen leven

systeem Stick & Load. Met massief eiken ronde staven en

in het kantoor:

legplanken van plaatstaal wordt CLAMP een eenvoudig,
decoratief element. Grote ruimtes worden visueel onderbroken en bieden plaats aan gebruiksvoorwerpen die onze
werkomgeving efficiënter en aangenamer maken.

1.

Haak

2.

Hangboard gesloten

3.

Boekenboard

4.

Magazinboard

5.

Acryl- of magneetboard met
aflegruimte

6.

Legboards

7.

Hangboard open

8.

Acrylboard te plaatsen over
wandelement

Scan de QR-code en ontdek
de mogelijkheden.
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Goed verbonden met
CLAMP.
Verbindingen zijn een belangrijk onderdeel van onze communicatie. Naast de ruimtelijke voordelen biedt CLAMP
vele mogelijkheden met moderne media. Alle kabels
verdwijnen in de wand.

Geheel naar
wens.
Onze hoogwaardige materialen overtuigen
met schitterende kleuren, decors en haptisch
aangename oppervlakken. Als creatief instrument zijn ze je emotionele ontwerpelement.
Ons grote aanbod laat niets te wensen over.
Uw vakhandelaar zal u graag ter plaatse onze
stofstalen tonen en u adviseren over kleureffecten en andere details.

Wij geven u graag advies.

