
Topblad decors - melamine - spaanplaat- spaanplaat + MDF - 25 mm of 19 mm

AHORN - AH CREMA BEUKEN - CB ACACIA - AZ CANDIS EIKEN  - CE EIKEN NATUUR - NE TOSKAANS NOTEN - NB

GEDEMPT BEUKEN - BD NOTEN NATUUR - NN PIMENT ESSEN - PE SUPERWIT - WE PORSELEINWIT - WP ZANDBEIGE - SB

GRIJS PAREL - GR ALU GESLEPEN - AG TRUFFEL - TR ANTRACIET - AN VULKAAN ZWART - SV ALABASTER - AL 

OUD METAAL - AE 

19 MM

19 MM

BOSBES - BL CHILI - CI CURRY - CY

19 MM19 MM19 MM

19 MM 19 MM 19 MM
Bureaubladen zijn in verschillende materiaaluitvoeringen verkrijgbaar:

– 25 mm dikke spaanplaat, melamine oppervlakte, 3 mm laser PP-kantenband - om     
lopende radius R3

– 19 mm dikke MDF – plaat, melamine oppervlakte, 2 mm laser PP-kantenband  om  
lopende radius R2

– 12 mm dikke volkernplaat (HPL), zwarte kernkleur, melamine oppervlakte,  om
lopende radius R2

– 25 mm dikke fineerplaat, 3 mm kantenband van echt hout – omlopende radius R3



EIKEN NATUUR - RS + FS GEDEMPT BEUKEN - RG + FG

PEREN - RB + FB AMERIKAANS KERSEN - RK+FK NOTEN NATUUR - RN +FN WENGE - RW + FW

AHORN - RA + FA

Topblad fineer - 19 mm + 25 mm  prijsgroep A

AHORN - KA GEDEMPT BEUKEN - KGSUPERWIT - KW

Bureau- en topbladen Volkern - 12 mm

Topblad fineer - 19 mm + 25 mm  prijsgroep B

Bij gefineerde werkbladen kunnen natuurlijke en door 
de tijd ontstane        optische veranderingen van het 
oppervlak optreden.  Deze afwijkingen zijn natuurlijk en 
zijn geen reden voor een reclamatie. Aanbeveling van de 
fabrikant: decor van de corpus in Antraciet of Geslepen 
Aluminium.

Let op! Het structuurverloop van de fineer bladen is niet 
automatisch identiek aan het standaard 
structuurverloop van de melamine bladen. Dit is de 
reden waarom men bij opdrachten met fineer ALTIJD 
een tekening met het gewenste structuurverloop MOET 
bijvoegen.

Bij melamine oppervlakten kunnen wij uit 
productietechnische redenen geen nerf over mee
rdere bladen laten doorlopen! Let op! Bij gebruik van 19 
mm MDF bladen, wordt de hoogte van de werkplek 6 
mm lager.

Uit ervaring blijkt dat geprinte kleuren niet de glans 
van de kleuren van de decors en onderstellen kunnen 
reproduceren. Uw handelaar laat u graag de originele 
monsters zien. Decor-, glas-, greep- en onderstelkleuren 
hebben alhoewel zij dezelfde benaming hebben, geen 
100% kleurovereenstemming!

Alle meubels van PALMBERG garanderen 
een 100% voegloze kantverbinding door 
lasertechnology van het hoogste niveau. 
Wij produceren volgens de strege eisen van 
het kwaliteitsmanagement ISO 14001 : 2004 
en de EG Ecoauditverordening.



Onderstel - teen -  kabelgoot

WIT ALUMINIUM - WAWIT STRUCTUUR - WM ANTRACIET STRUCTUUR -AS ZWART STRUCTUUR - SS

Jaloezie kleuren

GRIJS PAREL SUPERWIT CHROOM MAT ANTRACIET 

ANTRACIET METALIC - AM 

Handgrepen  & SOKKEL

BRUGGREEP PROFIELGREEP BOOGGREEP SIKKELGREEP     SUPERWIT   CHROOM MAT   ANTRACIET 
  METALLIC

   GRIJS PAREL    ANTRACIET            
STRUCTUUR

  ZWART 
  STRUCTUUR



Gelakte glazen draaideuren - schuifdeuren - topbladen voor  Select kasten

Aluminium verzoken greep 

Gelakte glazen schuifdeuren en topbladen voor kasten

Gelakte glazen draaideuren voor kasten

Hoeksokkels

Glas, verzonken greep en hoeksokkels

Helder Glas (KL) Mat Glas (WS)

Chroom Glanzend (JC)

De materialen die in onze producten zijn verwerkt, zijn volgens onze leveranciers bijna 100% recyclebaar. Alle onderdelen zijn dankzij schroefverbindingen volledig demonteerbaar. 
Daardoor kunnen de gebruikte materialen apart van elkaar gerecycled worden.

Uit ervaring blijkt dat geprinte kleuren niet de glans van de kleuren van de decors en onderstellen kunnen reproduceren. Uw handelaar laat u graag de originele monsters zien. 
Decor-, glas-, greep- en onderstelkleuren hebben alhoewel zij dezelfde benaming hebben, geen 100% kleurovereenstemming!

Cupriet Bruin (EB)

Zwart (ES) Olijfgroen (EO)

Chroom Zilver (EC)Wit Mat (EW) Rood Metallic (ER) Antraciet (EN)

Cupriet Bruin (EB)

Zwart (ES) Olijfgroen (EO)

Chroom Zilver (EC)Wit Mat (EW) Rood Metallic (ER) Antraciet (EN)

Aluminium verzonken greep 

Wit Mat (JW) Zwart (JS)Chroom Mat (JM) Antraciet (JN)

Wit Mat (JW) Zwart (JS)Chroom Mat (JM) Antraciet (JN)

Gelakte glazen schuifdeuren en topbladen voor kasten

Gelakte glazen draaideuren voor kasten

Hoeksokkels

Glas, verzonken greep en hoeksokkels

Helder Glas (KL) Mat Glas (WS)

Chroom Glanzend (JC)

De materialen die in onze producten zijn verwerkt, zijn volgens onze leveranciers bijna 100% recyclebaar. Alle onderdelen zijn dankzij schroefverbindingen volledig demonteerbaar. 
Daardoor kunnen de gebruikte materialen apart van elkaar gerecycled worden.

Uit ervaring blijkt dat geprinte kleuren niet de glans van de kleuren van de decors en onderstellen kunnen reproduceren. Uw handelaar laat u graag de originele monsters zien. 
Decor-, glas-, greep- en onderstelkleuren hebben alhoewel zij dezelfde benaming hebben, geen 100% kleurovereenstemming!

Cupriet Bruin (EB)

Zwart (ES) Olijfgroen (EO)

Chroom Zilver (EC)Wit Mat (EW) Rood Metallic (ER) Antraciet (EN)

Cupriet Bruin (EB)

Zwart (ES) Olijfgroen (EO)

Chroom Zilver (EC)Wit Mat (EW) Rood Metallic (ER) Antraciet (EN)

Aluminium verzonken greep 

Wit Mat (JW) Zwart (JS)Chroom Mat (JM) Antraciet (JN)

Wit Mat (JW) Zwart (JS)Chroom Mat (JM) Antraciet (JN)

De materialen die in onze producten 
zijn verwerkt, zijn volgens onze 
leveranciers bijna 100% recyclebaar. 
Alle onderdelen zijn dankzij schroefver-
bindingen volledig demonteerbaar.
Daardoor kunnen de gebruikte         
materialen apart van elkaar gerecycled 
worden.

  WIT MAT (EW)   CHROOM ZILVER (EC)   ROOD METALLIC (ER)  CURPRIET BRUIN (EB)  ANTRACET (EN)

ZWART (ES) OLIJFGROEN  (EO) HELDER GLAS  (KL) MATGLAS  (WS)

WIT MAT (JW) CHROOM MAT (JM) ANTRACIET STRUCTUUR (JN) ZWART (JS)

WIT MAT (JW) CHROOM MAT (JM) ANTRACIET STRUCTUUR (JN) ZWART (JS)

HoeksokkelS


