
CONFERENTIE TAFELS  ELEKTRISCH 

Elektromotorisch in hoogte verstelbare vergadertafel

VEELZIJDIG
DYNAMISCH
FLEXIBEL



Algemeen

Constructie

Het systeemplatform CONFERENTIE combineert betrouwbaar 
PALMBERG-design met technische flexibiliteit voor veeleisende 
vergadertafel - oplossingen. De spaanplaten worden door middel van de 
nieuwste lasertechnologie met een PP-kantenband naadloos met elkaar 
verbonden. Alle spaanplaten worden tweezijdig voorzien van een 
melamine oppervlakte, conform emissieklasse E1 volgens DIN EN 14322.

CONFERENTIE is modulair opgebouwd. Een onderstel van zwart 
geanodiseerde aluminiumprofielen en zwart gepoedercoate
verbindingsplaten maakt de aansluiting van verschillende T-poot varianten, 
tafelpoten en schotelvoeten in verschillende kleuruitvoeringen mogelijk. 
Door middel van glijstenen worden de onderstel-onderdelen aan elkaar
 verbonden en kunnen daardoor lineair verschoven worden. Hierdoor 
ontstaat een grote flexibiliteit in de verschillende mogelijkheden.
Een klaptafel completeert het portfolio en maakt ruimtebesparende, 
flexibele en snel inzetbare conferentiefaciliteiten mogelijk.

constructie met zijgedeelte en koppelgedeelte
- vastschroeven van de zijdelen door middel van bouten aan de
   verbindingsplaat
- verbindingsplaten aan de buitenzijde vlak aangesloten  met het frame
- vaste tafelhoogte 740 mm met 25 mm bladen
- varianten met of zonder bladoverstek
- bladen rechthoekig, ovaal of rond
- combinatie van kabelgoot met melamine zichtschot  mogelijk
- meerdere elektrificatie mogelijkheden constructie met 
   vergadertafelpoten
- vastschroeven van de vergadertafelpoten door  middel van bouten  
   aan de verbindingsplaat
- verbindingsplaten binnenliggend, omlopend profielframe
- vaste tafelhoogte 740 mm en 1050 mm met 25 mm bladen
- hoogte elektrisch verstelbaar 720 - 1080 mm met 25 mm bladen
- uitvoeringen met enkel blad of gedeeld blad
- bladen rechthoekig, rond of tonvormig
- driehoekige poot met magneetpaneel
- ronde poot d = 70 mm
- vierkante poot 70 x 70 mm, ook als elektrische zit-/statafel
- horizontale kabelgoten mogelijk
- meerdere elektrificatie mogelijkheden constructie met schotelvoeten
- vastschroeven van de schotelvoet via een flens onder de
   verbindingsplaat
- verbindingsplaten aan de binnenzijde van het frame
- vaste tafelhoogte 740 mm met 25 mm blad
- uitvoeringen met enkel blad of gedeeld blad
- bladen rechthoekig, ovaal of rond
- ronde zuilen d = 95 mm met ronde schotelvoeten in d = 485 mm, 
   d = 610  mm of d = 735 mm
- vierkanten zuilen 80 x 80 mm met vierkanten schotelvoeten in 
  485 x 485 mm, 610 x 610 mm of 735 x 735 mm
- horizontale kabelgoten mogelijk
- meerdere elektrificatie mogelijkheden

CONFERENTIE TAFELS  ELEKTRISCH

In beweging blijven · Hoogte verstelbare vergadertafels



CONFERENTIETAFEL NOMAR

Erst recht mit 
den schönen 
Tischen von 
KONFERENZ.

  90%
halten das persönliche 
Gespräch für die beste 

Art der Kommunikation.*

Konferenztisch bestehend aus zwei Tisch-
platten mit CREW T-Fußgestell | Conference 
table consisting of two tabletops with CREW 
T-frame | Conferentietafel bestaande uit twee 
tafelbladen met een CREW T-onderstel

* Ergebnis einer Studie zur Zukunft der Arbeit durch Ernst & Young/Schweiz, Oktober 2018

Viel mehr als nur ein Tisch
Große Konferenzlösungen
Much more than just a table
Large conference solutions

Veel meer dan alleen een tafel
Grote conferentie oplossingen

D  Manchmal ist es wichtig, alle Leute an ei-
nen Tisch zu bekommen. Konferenzen mit acht 
oder mehr Personen erfordern hier Tischsyste-
me für große Aufgaben. Die großen Räume re-
präsentieren und strahlen die jeweiligen Unter-
nehmenswerte aus. Gepaart mit modernster 
Konferenztechnik, hochwertigem Design und 
imposanter Tischgröße, können hier Menschen 
uneingeschränkt diskutieren.

E  Sometimes it‘s important to get everyone at 
the same table. Conferences with eight or more 
people require table systems for large tasks. The 
large rooms represent and radiate the respective 
corporate values. Coupled with state-of-the-art 
conference technology, high-quality design and 
impressive table size, people can discuss here 
without restriction.

N  Soms is het belangrijk om iedereen aan de-
zelfde tafel te krijgen. Conferenties met acht of 
meer personen vereisen tafelsystemen voor gro-
te taken. De grote ruimtes vertegenwoordigen 
en stralen de respectievelijke bedrijfswaarden 
uit. In combinatie met de modernste conferen-
tietechniek, een hoogwaardig design en indruk-
wekkende tafelafmetingen kunnen mensen hier 
onbeperkt met elkaar discussiëren.
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Kostbare oppervlakken en materialen kunnen ook in 
kleine vergaderruimtes een bijzondere sfeer creëren. 
De zwarte multiplexplaat met anti-fingerprint coating 
valt meteen op door zijn matte uiterlijk. Gecombineerd 
met de onmiskenbare vorm van de tafelpoten is deze 
tafelvariant een smaakvolle compositie van vorm, 
design en unieke uitstraling.

Multiplexplaat met anti-fingerprint
coating in Nano Zwart

     67 % 
     willen een     
werkomgeving die   
hun creativiteit    
stimuleert



Het is aangetoond, dat staande meetings niet 
alleen minder lang duren, maar daarbij ook 
dezelfde effectiviteit hebben. Laat uw ideeën 
de vrije loop, bijvoorbeeld aan de 
sta-vergadertafels uit onze  serie 
CONFERENTIE. Met een ergonomisch vorm-
gegeven vergadervariant verkort u niet alleen 
de meeting, maar  verandert u uw ruimtes in 
moderne en  levendige meetingpoints.

Sta-vergadertafel met driehoekige 
poot vaste tafelhoogte van 
1050 mm met 25 mm tafelbladen

CONFERENTIETAFEL NOMAR

De hoge tafel is volledig elektrificeerbaar
en biedt alle relevante interfaces voor de
moderne mediawereld. Dit maakt het 
ideaal voor een snelle vergadering of kleine 
laptoppresentatie terwijl u staat.

Staande meetings  gaan 

30%
sneller en leveren
betere resultaten.*



CONFERENTIETAFEL NOMAR

Volgens een studie van de Universiteit van 
Augsburg besteedt 44,6% tot de helft van hun 
werktijd aan meetings. Dan ligt het voor de  
hand om deze tijd zo efficiënt mogelijk te 
besteden. De elegante vergadertafels van de
CONFERENTIE-serie bieden daarvoor alle 
mogelijkheden. Naast talloze ontwerpvarianten, 
zijn sommige modellen elektromotorisch in 
hoogte verstelbaar of verkrijgbaar als 
sta-variant - en kunnen zo de vergadertijd met 
30% verkorten. Dat zou bijna jammer zijn.



CONFERENTIETAFEL NOMAR CHROOM

Gesprekken op
ooghoogte



CONFERENTIETAFEL 4 -POOTS

Met het 4-poots vergadersysteem kunnen
vrij-staande tafels of vaste conferentieopstelligen 
uit meerdere afelbladen worden samengesteld.
Afhankelijk van de tafelbladen die met elkaar 
gecombineerd worden, kunnen kleine 
vergadertafels of grote conferentieopstellingen 
onstaan. Uit sobere meeting ruimtes, oases van 
thuisgevoel creëren. 

Combineer de crèmekleurige Crema Beuken 
met de rechte ronde poot in Wit Structuur een 
natuurlijke uitstraling is gegarandeerd.



CONFERENTIETAFEL  P. A.L. M .A

Dynamische communicatie Strak design, 
hoogwaardige oppervlakten en de probleemloze
integratie van moderne conferentietechniek 
maken uit P.A.L.M.A. een overtuigend 
vergadersysteem



Discussie in grotere groepen
Conferentiesysteem met 
T-poot onderstel

CONFERENTIETAFEL ALU GEGOTEN

Grote conferentie oplossingen
Eenbasis -vele mogelijkheden
Met conference is het nu mogelijk om middels 
een technische basis, verschillende design 
uitstralingen te creëren . De montage van 
verschillende T- Pootvarianten kunnen 
toegepast worden. De ontwerpvrijheid is 
bijna grenzeloos, in comninatie met 
onze vele decorkleuren laat iedere ruimte 
zich perfect inrichten.

Palmega - Crew  - Aluminium gegoten frame



CONFERENTIE TAFELS PALMEGA

Naast functioneel meubilair is een goede akoestiek
van cruciaal belang in conferentieruimten, omdat hier
de belangrijke discussies voorbedrijven plaatsvinden.       
Er wordt gecommuniceerd, gepresenteerd en 
onderhandeld.
Het is bijzonder belangrijk om elk woord en elk getal 
precies te verstaan. Onze met stof beklede      
wandabsorbers uit de TERIO PLUS-serie zijn niet alleen 
akoestisch effectief, maar ondersteunen ook de 
spraakkwaliteit in vergaderruimtes.

Klapptisch auf Rollen in Dekor Grau Perl und 
T-Fußgestell in Anthrazit Struktur | Folding 

table on castors in Grey Pearl decor and T-foot 
frame in Anthracite Structure I Klaptafel op 

wielen in Grijs Parel decor en T-poot-
onderstel in Antraciet Structuur

D  Office Worker möchten in der heutigen, mo-
dernen Arbeitswelt flexibel bleiben. Wir haben 
Konferenztische, die sich flexibel an Ihre indivi-
duelle Besprechungssituation anpassen lassen 
– von kurzfristiger Teamarbeit über Schulungs-
situationen bis hin zu Konferenzen und Meetings 
in kleinen Gruppen und wieder zurück. Unsere 
mobilen Klapptische auf Rollen machen es mög-
lich. Und wenn sie mal nicht mehr benötigt wer-
den, parken Sie die Tische platzsparend in einem 
dafür vorgesehenen Bereich.

Klassiek design ontmoet moderne functies



CONFERENTIE TAFELS  CALDO

Soms is het belangrijk om iedereen aan dezelde
tafel te krijgen. Conferenties met acht of meer 
personen vereisen tafelsystemen voor grote 
taken. De grote ruimtes vertegenwoordigen en 
stralen de respectievelijke  bedrijfswaardenuit. 
In combinatie met de modernste  
confetietechniek, een hoogwaardig design en  
indrukwekkende tafelafmetingen kunnen 
mensen hier onbeperkt met elkaar 
discussiëren.

Voor elke inrichtingsstijl en
elke meetingsituatie de 
optimale vergaderoplossing -dat 
is CONFERENTIE.



CONFERENTIETAFEL CREW

Conferentietafels met schotelvoeten

Ovale tafelbladen hebben het beslissende voordeel 
dat ze iedere gebruiker voldoende ruimte bieden, 
uiterst stabiel zijn en bovendien oogcontact 
bevorderen - de basis voor goede gesprekken. 
De CONFERENTIE-serie is bovendien veelzijdig 
inzetbaar door de vele verschillende tafelvormen, 
oppervlakken en onderstelkleuren. Als de cirkel niet 
hoeft te zijn, dan kunt u de voorkeur geven aan 
vierkante zuilen en vierkante bodemplaten.

Conferentietafels met vierkante bodemplaten



Snel en flexibel het communicatie-oppervlak verdubbelen. 
Door het eenvoudige klapprincipe creëert u mobiele  
conferenties met  systeem. De klaptafel kan snel 
en ruimte-besparend worden opgeborgen.

Mobiel, flexibel, ruimtebesparend

CONFERENTIE  VERRIJDBARE TAFELS

Klaptafels met PALMEGA-zijgedeelte op wielen zijn
variabel inzetbaar als vrijstaande tafel of in combinatie
met andere tafels in U-opstelling voor grote seminars. Klaptafels CREW 



Coni - Box

CONI is in verschillende uitvoeringen 
verkrijgbaar. De desbetreffende stekker-
doosmodule kan naar wens snel en zonder 

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 

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 draaime-
chanisme.De stroom-, communi catie- en 
multimediamodule 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 vergaderopstellingen 
inzet,waarbij meerdere gebruikers de 
BOX van beidekanten willen gebruiken. De 
Turn-BOX kun je gemakkelijk in het 
Wwerkoppervlak 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
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Nachhaltigkeit ist uns wichtig
Sustainability is important to us

Duurzaamheid is belangrijk voor ons

D  Wir sehen unsere Verantwortung im sorg-
samen Umgang mit Ressourcen und leisten mit 
unseren Produkten, unserer Produktion und 
unserem Verhalten einen Beitrag zu mehr Nach-
haltigkeit.  Neben umweltgerechtem Handeln ist 
für uns die Qualität und die lange Lebensdauer 

unserer Produkte ein zentraler Punkt zur 
Ressourcen-Schonung.

E  We see our responsibility in the careful 
handling of resources and make a contribution 
to more sustainability with our products, our 
production and our behaviour.  In addition to ac-
ting in an environmentally friendly manner, the 
quality and long service life of our products is a 

central point for us to conserve resources.

N  Wij zien onze verantwoordelijkheid in de 
zorgvuldige omgang met grondstoffen en leve-
ren een bijdrage aan meer duurzaamheid met 
onze producten, onze productie en ons gedrag.  
Naast milieuvriendelijk handelen staat de kwali-
teit en de lange levensduur van onze producten 

centraal voor ons om hulpbronnen te sparen.

Wij zien onze verantwoordelijkheid in de 
zorgvuldige omgang met grondstoffen en  
leveren een bijdrage aan meer 
duurzaamheid met onze producten, onze 
productie en ons gedrag.
Naast milieuvriendelijk handelen staat de 
kwaliteit en de lange levensduur van onze 
producten centraal voor ons om 
hulpbronnen te sparen
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KUNNEN WE OOK DE VOLGENDE
GENERATIE INSPIRERE

OMDAT WE ENTHOUSIAST ZIJN 
OVER DUURZAAMHEID...


