
KIT

Multifunctional 
 space solution



KIT is een representatief communicatie
meubelprogramma met verschillende functie -en 
multimedia elementen. In verbinding met het sideboard 
programma SELECT en het vergadertafel systeem 
P.A.L.M.A. ontstaat door KIT een inspirerende en 
multifunctionele kantoorinrichting. Het rechtlijnige en 
zelfstandige design verlenen KIT een elegante, modene 
en hoogwaardige uitstraling.Cateringkasten met 
verschillende inrichtingen voldoen aan de individuele 
eisen van degebrukers en ronden  dit programma af.

Bruggen bestaan uit een concaaf aluminium profiel 
met een verstekverbinding van 45°, die tot een 
constrtieframe samengesteld worden. Door de 
binnenliggende dwarsbalken worden de zijgedeeltes 
(frames) met elkaar verbonden. De  binnenpanelen 
(zijwanden en topblad aan de binnenkant) zijn aan 
het aluminiumframe vastgeschroefd. De buitenpane-
len  (zijwanden en topblad) zijn 90 mm groter dan de     
binnenpalen. De buitenpanelen en topbladen worden 
met clips  gereedschaploos met het brugprofiel 
verbonden. Daardoor is een eenvoudige demontage 
ten bate van bekabling en elektrificatie mogelijk. 
De omlopende binnenwerkse afstand tussen de bui-
ten- en binnenpanelen bedraagt 62 mm en biedt 
hierdoor veel ruimte voor verschillende elektrische 
toepassigen. Bruggen voor opdokken op ladeblok-
ken  en sideboards of voor montage aan wanden en         
zijkanten van kasten zijn 913 mm of 1105 mm hoog. 
Elektrificatiemodules zoals   stekkerdozen, CONI-Boxen, 
licht-sets etc. kunnen optioneel ingebouwd woden.

Constructie

Algemeen

KIT

KIT is de brug voor uw communicatie. Daar waar mensen samenkomen, 
ontstaat meestal kreativiteit, welke gepaart gaat met een goed humeur.

KIT – Vrij in de ruimte



Een enorm kwaliteitsvoordeel voor uw kantooromgeving

Korte stavergadering, laptop presentatie 
of korte koffiepause - alles is mogelijk. KIT is 
compleet bekabelbaar en biedt alle belangrijke 
aansluitingen voor de moderne mediawereld. 
KIT is in verschillende hoogtes, breedtes en 
dieptes verkrijgbaar. Het kan vrijstaand geplaatst 
worden en is ook als muurverbonden element 
verkrijgbaar. KIT biedt voldoende ruimte voor een 
intensieve dialoog en wordt door de integratie van 
functie- en multimedia-elementen een modern 
communicatiemeubel.

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.

KIT



Bouwt de brug voor uw communicatie



KIT – Altijd on-top!

Sideboards van de serie SELECT en KIT vormen een ideaal koppel, als het draait om staand werk en
volumes te  verenigen. De opdock oplossing van KIT kun je in alle posities plaatsen en biedt zo ook andere 
dan alleen maar 90 graden opstellingen.

KIT WERKEN

Korte stavergadering of laptop presentatie
of korte koffi epause – alles is mogelijk. KIT is 
compleet bekabelbaar en biedt alle belangrijke 
aansluitingen voor de moderne mediawereld.   
KIT is in verschillende hoogtes, breedtes en 
dieptes verkrijgbaar. Het kan vrijstaand gplaatst    
worden en is ook als muurverbonden element 
verkrijgbaar. KIT is compleet bekabelbaar en 
biedt alle belangrijke aansluitingen voor de   
moderne mediawereld.



Mit unserer neuen Garderobenausführung haben wir eine 
gleichermaßen platzsparende wie auch kreative Lösung für 
das  Ablegen von Mänteln, Schals und Taschen entwickelt. 
Die multifunktionale Lösung, wahlweise als festes oder 
drehbares Garderobenelement, versteckt ihre Funktionen 
gerne und spart dabei noch ausreichend Platz. Ob mit fester 
oder klappbarer Garderobenstange oder mit funktionalen 
Garderobenklapphaken, unsere Ablage bietet genügend Platz 
für Ihr tägliches Outfi t. 

Bitte ablegen!
Please take off!

Afl eggen alstublieft!
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Met onze nieuwe garderobeuitvoering hebben 
we tegelijkertijd een plaatsbesparende maar ook 
creatieve oplossing voor het opbergen van 
mantels, sjaals en tassen ontwikkelt. De 
multifunctionele garderobeoplossing, verkrijbaar 
als vast of draaibaar garderobe-element, 
verstopt haar functies en  spaart daarbij ook nog 
veel plaats. Of het nu met vaste of klapbare 
garderobestang, of met functionele garderobe-
klaphaken is, onze garderobe biedt genoeg laats 
voor uw dagelijkse outfit.

Het wachten betaald zich uit! KIT-banken en tafels 
slaan ook voor het kantoor een goed fi guur.

KIT ENTREE



KIT CATERINGKIT CATERING

Achter de zwevende schuifdeuren is genoeg ruimte voor vaatwasser en koelkast

Of het nu in het kantoor- of in het 
gastronomischebereik is, onze
catering-wagen biedt u genoeg 
opbergruimte voor uw cateringuitrusting .



KIT CATERING

Trefpunt keuken U wilt KIT als centraal cateringmeubel opstellen? Geen probleem!  Met een paar extras ontstaat uit 
KIT de perfecte kantoorpantry. De laserkanten zorgen ervoor dat er geen vocht naar binnen dringt.



KIT passt sich Ihrem Raum an – mit unterschiedlichen Breiten von 1600 bis 2600 mm.

KIT adapts itself to your room – with different widths from 1600 to 2600 mm.

KIT past zich aan uw beschikbare ruimte aan – met verschillende breedtes van 1600 tot 2600 mm.

Die Brücken gibt es wahlweise mit Höhen von 913 oder 1105 mm.

The bridges are optionally available in heights of 913 or 1105 mm.

De bruggen zijn op de hoogte van 913 of 1105 mm verkrijgbaar.

Ausreichend Platz bieten die drei wählbaren Tiefen von 441, 531 und 691 mm.

The selectable depths of 441, 531 and 691 mm provide suffi cient space.

Voldoende ruimte bieden de drie verschillende dieptes van 441, 531 en 691 mm.
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Zur Montage an Wänden oder Schränken

For mounting at walls or cabinets

Voor montage aan de muur of aan een kast

Brücke zum Aufdocken auf Container oder Sideboards

Bridge for resting on containers or sideboards

Brug voor opdokken op ladeblokken of sideboards

Zwei Höhen von 913 und 1105 mm über Kreuz

Two heights of 913 and 1105 mm crosswise

Twee hoogtes van 913 en 1105 mm kruislings

Brücke mit Schubladenschrank SELECT

Bridge with drawer cabinet SELECT

Brug met SELECT schuifl adenkast
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Brücke mit geschlossener Innenverkleidung und Beleuchtung

Bridge with continuous interior lining and lighting

Brug met gesloten binnenpaneel en verlichting
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LED-Strahler

LED

LED-licht

Kabeleinlassbuchse

Cable socket

Kabeldoorvoerdop

Point

Point

Point

Brücke für Cateringumbau mit Schubladenschrank links 
und Frontauszug mit Abfallbehälter rechts

Bridge for catering modifi cation with drawer cabinet left 
and front pull-out with waste bin right

Brug voor cateringombouw met schuifl adenkast links en 
uittrekbaar front met afvalemmers rechts

Brücke für Cateringumbau mit Kühlschrank hinter Schie-
betür links und Frontauszug mit Abfallbehälter rechts

Bridge for catering modifi cation with fridge behind sli-
ding door left and front pull-out with waste bin right

Brug voor cateringombouw met koelkast achter schuif-
deur links en uittrekbaar front met afvalemmers rechts
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Brücke für Cateringumbau inkl. Oberboden mit Spüle 
und Armatur

Bridge for catering modifi cation incl. top board with sink 
and fi ttings

Brug voor cateringombouw incl. topblad met spoelbak 
en kraan
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Dimentions Meeting

Working Catering

U kunt uw technische apparatuur het beste in 
de KIT-schuiflade opbergen, voordat het een 
kabelwirwar wordt.

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 eenbijpassend          
gekleurde afdekkap metborstel weer
omgevormd worden.

KIT PRODUCT OVERZICHT


