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Zakelijk
Elegant
Elegant
Functioneel



SYSTO·TEC - SY is een vrijdragend, geschroefd 
4-poots bureauprogramma in 4 varianten. Basis 
van het dragende frame zijn 2 in een afstand 
van 35 mm gerasterde dwarsbalken, die met 4 
koppelklemmen aan het frame zijdeel vastge-
schroefd worden. De gelaste zijdragers worden 
middels adapters en verbindingsklemmen aan 
de traversen geschroefd. De ruimte tussen blad 
en frame is 5mm.
Bij bureau L-combinaties worden de binnenste 
poten teruggeplaatst om de nodige beenvrijheid 
te creëren. Koppelelementen worden met de 
bureau elementen op geljke hoogte gestelt. Door 
de modulaire opbouw van het systeem, is een 
eenvoudigeombouw van koppelelement naar 
enkelvoudig bureau en omgekeerd mogelijk. Een 
schuifbladconstructie is optioneel mogelijk alsook 
het opbergen van elektrificatiemiddels een ruime 
kabelgoot welke voorzien is van een klipmecha-
niek om te openen en te sluiten.
Flexibele kabelslangen en kabelkappen zijn er 
voor de vertikale geleiding. SYSTO·TEC voldoet 
aan DIN EN 527 - 1/2/3.

Constructie

Het meubelsysteem SYSTO·TEC - SY combineert 
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 efficiënte laserverbinding krijgen 
de bladen tevens een optische meerwaarde. Alle 
plaatmaterialen met een melamine coating laag 
voldoen aan de emissieklasse E1 volgens DIN EN 
14322

Algemeen

SYSTO-TEC



SYSTO-TEC

Eén systeem – twee indrukken

Ronde of vierkante poten, gelaste zijdelen bij SYSTO·TEC     
zorgen in de toekomst voor nog meer stabiliteit tijdens het 
werk.
Constructieve elementen, zoals de aan het frame bevestigde

Rechtlijnig Werken

Dankzij de diversiteit van het SYSTO·TEC systeem
is het mogelijk om tafelpoten met een vierkante 
poot te kiezen. De vierkante poot-variant brengt 
een volledig nieuwe look; rechtlijnig en stabiel.

hoogte instelbaar (Q) 
680 - 760 mm, door traploze uit-
draaibare steldoppen ,
poten vierkant 55 x 55 mm

SYSTO-TEC  VIERKANTE POOT

hoogte instelbaar (H) 650 - 
850 mm, door traploze
telescoopinstelling
buitenste buis = 60 x 60 mm/ 
binnen buis 55 x 55 mm



SYSTO-TEC   BUIS IN BUIS

TERIO PLUS opzetwanden worden aan de bureaus verbonden.
De eenvoudige uitvoering separeert werkplekken van elkaar
en de akoestisch werkzame produkten verbeteren de akoestiek
in de ruimte.

Ergonomisch en flexibel blijft men ook met de SYSTO·TEC buis-in-buis oplossing. 
Dit onderstel maakt het voor de gebruiker mogelijk om een hoogte tussen 650 en 850 mm
in te stellen. In combinatie met  sideboards van de serie SELECT worden uw ruimtes zo
 inspirerende werkplekken.
 



        Poten vierkant Chroom Glans  & Select draaideurkasten

SYSTO-TEC CHROOM

 Onze Klassieker



SYSTO-TEC RONDE POOT

    Ronde poot hoogte instelbaar (E)
    680 - 760 mm, door traploze, ZZ
    uitdraaibare    steldoppen ,
    poten hebben een ø = 50 mm
    omlopend frame 30 x 30 mm

SYSTO·TEC is een teamplayer, die door vele nuttige extra componenten de communicatie in de 
kantooromgeving ondersteunt.
Het bureausysteem is uiterest stabiel door de eenvoudigeconstructie van de basiscomponenten 
en staat daarbij op 60 mm sterke ronde poten. Om er voor te zorgen dat u ontspannen kunt
werken, is het mogelijk om de bureauhoogte door middel van uitdraaibare steldoppen van 680 tot 
760 mm te verstellen.

Chrom Glanz · Chrome Glossy · Chroom GlansChrom Matt · Chrome Matt · Chroom Mat Schwarz · Black · Zwart

Höheneinstellung durch 
Stellelemente
Height adjustment by standing 
elements
Instelbare hoogte door 
steldoppen

     Chroom Mat      Chroom Glans              Zwart



SYSTO-TEC

HI door buis in buis telescoopvestelling
hoogte instelbaar (R)
650 - 850 mm, door traploze telescoopinstelling 
buitenste buis d =65 mm / binnen buis d = 60 mm

SYSTO-TEC RONDE POOT 

SYSTO·TEC overtuigt iedereen die waarde hecht aan kwaliteit, uitstraling
en een eigentijdse kantooroplossing. De perfecte combinatie van vorm 
en functie biedt de basis voor een professionele en
motiverende werkomgeving.



 VERGADERTAFELS

 Vaste tafelhoogte 740 mm en 1050 mm met 25 mm bladen

Vergadertafel elektrisch verstelbaar

Bedienelement met display en memory (optioneel)
Hoogte elektrisch verstelbaar 720 - 1080 mm met 25 mm bladen



VERGADERTAFELS

SYSTO·TEC biedt voor elke vorm van communicatie de passende 
oplossing. Ongeacht welke tafelvorm  u kiest, SYSTO·TEC maakt 
gebruiksvriendelijke aanpassingen voor uw gesprek mogelijk.

Succesvolle gesprekken worden voorspeld 

Grote vergadertafels - Op maat gemaakt

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.



KABELMANAGEMENT

Een gestructureerd kabelmanagement corresponderend met egonomische kanoormeubels leidt tot een 
werkplek, waarbij rekening gehouden wordt met alle functionele en veiligheidstechnische eisen.

  
• Een overzichtelijke en opgeruimde werkplek
• Verbetering van de kwaliteit en de prestatie van uw net-

werk en De omliggende apparaten
• Minder risico op brandschade  verlies van gegevens  en 

functioneelwerk wordt geminimaliseerd
• Minder struikelgevaar

Verticale kabelgeleiding
zonder gereedschap te monte-
ren aan onderstel + in verschil-
lende kleuren verkrijgbaar

Kabellade
Wit aluminium incl. elektrificatielijst
+ brede kabellade op bureauhoogte
+ geïntegreerde doorvoerborstel voor het
sluiten van de klep bij aangesloten apparaten

Horizontalekabelgoot
kunnen stop contacten of stekkerdozen 
opnemen en overtollige kabels opbergen. 
Deze worden in de regel aan de bezoekerszide 
onder het bureau gemonteerd.

        Voordelen:

Kabelketting 
flexibele kettingeleider uit kunststof,
stoot- en breukvast, voor verticalekabel-
geleiding + mogelijkheid om de kabels aan 
de zijkant eruit te halen + in vschillende 
kleuren verkrijgbaar

Kabeltower
verticale kabelgeleiding onder het bu-
reau + veel ruimte vorr kabels + door 
afdekkap aan bovenkant stofvast

CPU houder  

Organisiatierail
De organisatierail maakt het mogelijk om op
bijzonder stabiele wijze een beeldscherm,
DESK-BOX 2 of een lamp te monteren.

PrinteraanbouwVerschuifbaar blad



Coni - Box

CONI is in verschillende uitvoeringen verkrijg-
baar. De desbetreffende stekkerdoosmo-
dule kan naar wens snel en zonder gereed-
schap uitgewisseld worden.

Desk-box 2

Afhankelijk van het bureausysteem is de 
DESK-BOX in verschillende uitvoeringen 
verkrijgbaar.

Desk-box 1

met bevestiging d.m.v. houderbeugels of
 vrijstaand op het bureau  + overal fl ebel 
inzetbaar+ gebruikersge oriënteerde 
45°-stand

Desk-box 2

met bevestiging of Organisatierail
+ gebruikersgeoriënteerde 45°-stand

Turn -box
De Turn-BOX opent zich met een druk op
de knop door middel van een draaimecha-
nisme.De stroom-, communi catie- en mul-
timediamodule zijn bij geopende toestand 
gemakkelijktoegankelijk. Het werkoppervlak 
werkt opgeruimd en elegant, als de Turn-
BOX gesloten is. Deze vorm van elektrifi 
catie wordt vooral bij kantoor- en verga-
deropstellingen ingezet,waarbij meerdere 
gebruikers de BOX van beidekanten willen 
gebruiken. De Turn-BOX kun je gemakkelijk in 
het werkoppervlak integreren.     

Kabeldoorvoer

 uit kunststof
· gemonteerd, Ø 80 mm
· afneembaar schuifbaar deksel voor
 variabele of volledige opening

KABELMANAGEMENT

Kabeldoorvoerdop/point 

De handige kleine electrifi catiemodule biedt 
u alle mogelijkheden:
Hij past moeiteloos in standaard
80 mm kabeldoorvoerboringen en
kan op wens fl exibel met een
bijpassend gekleurde afdekkap met
borstel weer omgevormd worden.


