
PALMBERG 
Office Furnishings + Service GmbH
Hoofdkantoor, productie en showroom
Am Palmberg 9 · 23923 Schönberg  
Tel. +49 38828 38-0 
Fax +49 38828 38-136
info@palmberg.de · palmberg.de

PALMBERG Werk Rehna
Produktion und Showroom
Am Kastaniengrund 1-2 · 19217 Rehna

Showroom Hamburg
Heidenkampsweg 82 · 20097 Hamburg

Showroom Berlin
Aroser Allee 66 · 13407 Berlin

Showroom Düsseldorf
Königsallee 61 · 40215 Düsseldorf

Showroom Frankfurt
Frankfurter Str. 151 C (Eingang C / 4. OG)
63303 Dreieich

Showroom München
Lilienthalstr. 2 a
85399 Hallbergmoos

Showroom Stuttgart
Rita-Maiburg-Str. 40 
70794 Filderstadt-Bernhausen

Showroom Niederlande
Rietveldenweg 47 
5222 AP‘s-Hertogenbosch
Tel. +31 411 689522
info@palmberg.nl · palmberg.nl

PALMBERG (Schweiz) AG
Werkstrasse 17 · 8222 Beringen
Tel. +41 62 888 80 00
info@palmberg.ch · palmberg.ch

Alle productafbeeldingen kunnen zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

OP WEG NAAR
NIEUWE

TIJDEN



De afgelopen maanden hebben ons 

allemaal laten zien dat we op veel 

plaatsen afscheid kunnen nemen van 

het conventionele kantoor. Het verlan-

gen naar een nieuwe werkcultuur, 

gedreven door teamwerk, Work-Life-

Balance, mobiliteit en flexibiliteit, vereist 

ruimtes voor agile teams. PALMBERG 

heeft de nieuwe eisen omgezet in 

innovatieve en duurzame producten 

"Made in Germany" - flexibel, functioneel 

en altijd dicht bij de mensen.

OP WEG NAAR
NIEUWE

TIJDEN



Visueel luchtig en toch stabiel, dat is de weg 

die wij bewandelen met het stalen rekken-

systeem P5. De gelakte rekken dragen niet 

alleen legborden, maar kunnen ook op 

verschillende manieren, door verschillende 

rastercombinaties, worden gecombineerd tot 

nieuwe meubels. De nieuwe P5-rekken staan 

vrij in de ruimte als ruimteverdelers. In 

combinatie met elementen van polyester-

vlies, zoals laden, kleppen, garderobe 

eenheden, prikborden en boxen, creëert 

P5moderne opbergruimte voor alle 

behoeften. Tevens oogt het rekkensysteem 

nooit zwaar, overtuigt het met aangename 

doorkijkjes en verdeelt het ruimtes op een 

transparante manier.

KANTOOR IN
EEN NIEUW LICHT

P5
 



P5 is niet alleen een kantoormeubel. Dankzij 

het ingetogen design van de P5 HOME serie 

kan het ook thuis harmonieus worden 

geïntegreerd. Huiselijke oppervlakken en 

praktische boxen, gecombineerd met een in 

hoogte verstelbaar bureau, vormen de ideale 

combinatie van welbevinden en werk. Meer 

Home met Office is niet mogelijk.

HUISELIJK 
& FUNCTIONEEL

P5 HOME



Maar P5 kan nog meer. Als de mobiele 

variant P5 FLEX met stabiele wielen, 

verplaatsbare tafels, royale werkopper-

vlakken en whiteboards wordt een 

oorspronkelijk statisch systeem een 

meubelserie voor agile groepen die hun 

ideeën spontaan ontwikkelen en niet 

willen worden afgeremd door een 

inflexibele inrichting. Informele ver-

gaderingen, jours fixes en brainstorm-

rondes hebben vrije actieradius nodig - 

P5 FLEX maakt speelse creativiteit 

mogelijk en brengt beweging in de 

centrale zone.

SNEL, EENVOUDIG 
& FLEXIBEL

P5 FLEX



WERKEN OP
ALLE NIVEAUS

LAYERS
De wens om op een ongedwongen manier te 

werken leidde tot de ontwikkeling van het 

LAYERS-programma. Met LAYERS verander 

je van perspectief en vind je je eigen perso-

onlijke houding. Zitposities zijn vrij te kiezen, 

omdat oppervlakken gewoon op verschill-

ende hoogtes worden aangeboden en 

volledig vrij te gebruiken zijn. Banken zijn 

tegelijkertijd tafels, verplaatsbare kussens 

nodigen uit tot vertoeven en vergader-

situaties zijn zonder veel moeite snel 

opgebouwd. Zo ondersteunt LAYERS het 

werk op alle niveaus.



Met al zijn agiliteit kan het soms ook 

onrustig worden. CLAMP absorbeert het 

geluid en creëert nieuwe ruimtes op plaat-

sen waar ze nodig zijn - onafhankelijk van de 

bouwkundige eisen, separaat en toch open. 

De nieuwe CLAMP-elementen kunnen nu 

zelfs vrij in de ruimte staan of op wielen 

worden verplaatst. De designelementen 

kunnen nu ook in de kleur van uw keuze 

worden gelakt. Wat wil je nog meer?

NIEUWE RUIMTES 
DEFINIËREN

CLAMP



RUST
& CONCENTRATIE

SCREENS
Met SCREENS heeft PALMBERG eenvoudige 

oplossingen ontwikkeld voor een beetje 

meer privacy. Lichte elementen van 

polyestervlies die kunnen worden vastge-

klikt maken het voor iedereen mogelijk om 

zonder veel moeite meer ruimte te creëren 

om geconcentreerd te werken. SCREENS – 

met een paar eenvoudige stappen - rust.




