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PALMEGA
Systeembeschrijving

Het meubelsysteem PALMEGA PC combineert een een representatief uiterlijk met hoogwaardige materialen. De spaanplaten 
worden door een volledig omlopende PP-kantenband, door middel van de nieuwste lasertechniek, voegenloos met de toplaag 
versmolten. Door deze zeer effi ciënte laserverbinding krijgen de bladen tevens een optische meerwaarde.
Alle plaatmaterialen met een melamine coating laag voldoen aan de emissieklasse E1 volgens DIN EN 14322.

Het programma PALMEGA PC is een vrijdragend modulair bureausysteem met T-poten. Het systeem bestaat uit twee zijelemen-
ten, die d.m.v. een doorlopende dwarsbalk met elkaar verbonden zijn. Bladdragers die op de dwarsbalk geschroefd zijn dienen
voor het dragen van de bureaubladen. De bureaus worden horizontaal via een ruim gedimensioneerde kabelgoot bekabeld.
De kabelgoot kan d.m.v. clips mechanisch geopend of gesloten worden. Voor de verticale elektrifi catie worden fl exibele kabel-
kettingen en kabelkappen gebruikt. De in hoogte instelbare bureau’s hebben een verstelbaarheid van 650 mm - 850 mm voor 
de individuele aanpassing aan de lichaamslengte van de gebruiker. Met een fl exibele inbussleutel wordt een as bediend tot 
de gewenste hoogte van de werk-plek bereikt is. De hoogte wordt traploos ingesteld en moet aan alle zijelementen ingesteld 
worden. 

vaste hoogte (7)
 — 720 mm
 — ø elke kolom 50 mm
 — met verticale pootkappen
 — afstelschroeven, instelbaar + 10 mm

hoogte instelbaar (E)
 − 650 - 850 mm, traploos
 − ø elke kolom 50 mm
 − met verticale pootkappen
 — afstelschroeven, instelbaar + 10 mm

algemeen

constructie

uitvoeringsvarianten

TERIO PLUS opzetwand

voorzetelement

kabelgoot

bladondersteuning

dwarsbalk

zichtschot

voorzetbalie

bladdrager

middelste
bladdrager

verticale
kabelgoot

doppen
schuifbladbeslag

CPU-houder aan dwarsbalk

koppelpoot ter
ondersteuning

bladdrager

organisatierail voor verschillende
aanbouwelementen

zijgedeelte met
lange poot
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bureaubladen

afmeting van de bureau-
bladen

COM–bladafmetingen

aanbouwelementen/voor-
zetelementen

bladvormen voor 
aanbouwelementen

aanbouwmogelijkheden

mobiele elementen

Bureaubladen zijn in verschillende materiaaluitvoeringen verkrijgbaar:

- 25 mm dikke spaanplaat, melamine oppervlakte, 3 mm laser PP-kantenband – omlopende radius R3
- 19 mm dikke spaanplaat, melamine oppervlakte, 2 mm laser PP-kantenband – omlopende radius R2
- 12 mm dikke volkernplaat (HPL), zwarte kernkleur, melamine oppervlakte, omlopende radius R2
- 25 mm dikke fi neerplaat, 3 mm kantenband van echt hout – omlopende radius R3
- 19 mm dikke fi neerplaat, 2 mm kantenband van echt hout – omlopende radius R2

breedtes – 2400, 2200, 2000, 1800, 1600, 1400, 1200, 1000 en 800 mm
dieptes – 1000, 900, 800 mm

breedtes – 2000, 1800 en 1600 mm
dieptes – 1000 en 800 mm

- vaste bureauhoogte 720 mm
- hoogte-instelbaar van op bureauhoogte
- het achteraf monteren van kabelkettingen is mogelijk

- druppel-, cirkel- en boogelementen
- rechthoekige elementen

- zichtschotten voor bureaus en COM–werkplekken
- Schuifbladbeslag
- CPU-houder
- zichtscherm
- organisatierail
- balie

- bijzettafels - rond


