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Algemeen

Constructie

Het bureausysteem PENSUM PS verbindt een 
representatieve uitstraling met hoogwaardige 
materialen. De kwaliteitsspaan-platen worden 
met een geheel omlopende PP-kantenband, door 
middel van de nieuwste lasertechnologie met een 
onzichtbare voeg met elkaar verbonden. Door de 
hoogefficiënte laserverlijming heeft CALDO een 
homogene uitstraling. Alle plaatmaterialen met een 
melamine coating laag voldoen aan de emissieklasse 
E1 volgens DIN EN 14322. Het 12 mm dikke 
volkernblad voldoet aan de emissieklasse E 1 volgens 
DIN EN 438

Het programma PENSUM is een geschroefd, 
vrijdragend en modulair dwarsbalksysteem. Twee 
symmetrisch geplaatste dwarsbalken van 40 mm x 
40 mm, worden gebruikt voor de bevestiging van de 
bureaubladen. De zijdragers met een stalen profiel van 
30 mm x 60 mm, in twee verschillende uitvoeringen, 
worden met adapters aan de dwarsbalken 
geschroefd. Door de modulaire opbouw van het 
systeem kunnen de bureaus eenvoudig van verbonden 
in afzonderlijke bureaus omgebouwd worden en 
omgekeerd.
De horizontale elektrificatie kan door een ruim 
gedimensioneerde, neerklapbare kabelgoot of als 
alternatief met een individueel inrichtbare ingefreesde 
Aluminium kabellade opgelost worden. De kabellade 
is vanaf de bovenzijde dmv een klep bedienbaar. De 
verticale elektrificatie wordt door het gebruik van 
kabelkettingen of kabelkappen opgelost. De bureaus 
van een schuifbaar blad voorzien is optioneel. Met het 
gepatenteerd systeem “Easy Push”, is het met een druk 
op de knop eenvoudig de bureaus in hoogte in een 10 
mm raster met geïntegreerd veermechanisme in te 
stellen.
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ALS EEN KANTOOR.
ALLEEN ANDERS.
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Ongeveer 39% werkt momenteel 
meerdere keren per week vanuit huis.*

Om voldoende licht te hebben en
geconcentreerd te kunnen werken, is het 
raadzaam om het bureau in de buurt van een 
raam te plaatsen.
Vermijd schittering op het scherm, want dit 
vermoeit de ogen snel en leidt op den duur tot 
visuele verstoringen. Wij raden u daarom aan
het bureau in een hoek van 90° ten opzichte van 
het raam te plaatsen.
Het werkt ook comfortabeler als openingen of 
deuren niet achter u gepositioneerd zijn, maar 
het vrije zicht naar de open ruimte is gericht.

  Tips



De perfecte bouwsteen voor uw kantoor architectuur
Twee onderstel varianten in moderne vormgeving en
functioneel design met harmonisch op elkaar  
afgestemde kleuren, zorgen voor een motiverende 
werkomgeving en worden hierdoor de motor voor uw 
creativiteit.

PENSUM - U POOT

 U-poot hoogte instelbaar 
- 680 - 820 mm, 110 mm raster d.m.v. “Easy Push”
- afstelschroeven, instelbaar + 10  mm
- montage van kabelkettingen en/  of  kabelgoten   mogelijk
- schuifbladbeslag optioneel

Hoogte verstelbare poot chroom

PENSUM-bureau met U-poot met
docking op het SELECT rolblok
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U-poot vaste hoogte 720 mm
- afstelschroeven, instelbaar + 10 mm
- montage van kabelkettingen en/of    kabelgoten mogelijk
- schuifbladbeslag optioneel

PENSUM - U POOT

De ladenblokken en sideboards uit de productserie 
SELECT bieden door de moderne  gedempte sluiting 
een  optimale toegangkelijkheid.

  In lauten Räumen 
sinkt die Bereitschaft, 

fachliche Probleme 
zu lösen um

40%.*

E  Modern, open office landscapes with inno-
vative room concepts require acoustic elements 
that are efficient, flexible and at the same time 
individually designable. Our absorbers adapt 
to the respective room situation. With different 
surfaces, shapes and colours you have countless 
design possibilities.

N  Moderne, open kantoorlandschappen met 
innovatieve ruimteconcepten vragen om akoes- 
tische elementen die efficiënt, flexibel en tege-
lijkertijd individueel te vormen zijn. Onze absor-
bers passen zich aan aan de situatie in de betref-
fende ruimte. Met verschillende opper - vlakken, 
vormen en kleuren heeft u talloze ontwerpmo-
gelijkheden.
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Belangrijke benodigdheden en 
documenten binnen handbereik 
met het rolblok. 
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Zit-blok

De ladenblokken en sideboards uit de 
productserie SELECT bieden door de 
moderne gedempte sluiting een optimale 
toegangkelijkheid.



Alle meubels van PALMBERG garanderen een 
100 % voegloze kantverbinding door 
lasertechnologie van het hoogste niveau. 
Wij produceren volgens de strenge eisen van 
het kwaliteitsmanagement ISO 9001, het 
milieumanagement ISO 14001 en de energie-
managment 

PENSUM - U POOT

„Easy Push” voor meer ergonomie aan de werkplek
Door de „Easy Push“ wordt PENSUM een ergonomisch
hoogstandje. Zonder enig gereedschap is de 
veerdrukmechaniek uiterst simpel te bedienen. 
PENSUM biedt hiermee een comfortabele hoogte 
verstelling van 680 - 820 mm.



PENSUM - U POOT

Moderne, open kantoorlandschappen met innovatieve 
ruimteconcepten vragen om akoestische elementen 
die efficiënt, flexibel en tegelijkertijd individueel te 
vormen zijn. Onze bsorbers passen zich aan aan de 
situatie in de betreffende ruimte. Met verschillende 
opper - vlakken, vormen en kleuren heeft u talloze 
ontwerpmogelijkheden
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D  Klapptische mit PALMEGA-Kufe auf Rollen sind va-
riabel einsetzbar als Einzeltisch oder in Kombination mit 
anderen Tischen für große Seminare in U-Form.

E  Folding tables with PALMEGA runners on castors can 
be used variably as single tables or in combination with 
other tables for large U-shaped seminars.

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

wandabsorbers,



PENSUM - O POOT

  O-poot hoogte instelbaar 
- 680 - 820 mm, 110 mm raster d.m.v. “Easy Push”
- afstelschroeven, instelbaar + 10 mm
- montage van kabelkettingen en/of   kabelgoten mogelijk
- schuifbladbeslag optioneel

70%
verbringen ihre 

Wochenenden am 
liebsten an ruhigen 

Orten.*

* Quelle: Der DKV-Report 2018, „Wie gesund lebt Deutschland?“, Studie im Auftrag der Deutschen Krankenversicherung, 2018
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PENSUM - O POOT

Het bureausysteem met veel mogelijkheden Met U- of 
O-frame, PENSUM zorgt voor de juiste instelling aan de
werkplek. Een bureau twee frames – PENSUM is 
beschikbaar met U- of O-poot, deze twee varianten 
bieden vier verschillende uitvoeringen, twee met vaste 
hoogte (720 mm) en twee met het geniaal hoogte 
instelbare mechanisme „Easy Push”. Voor iedere 
toepassing de passende oplossing.
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 PENSUM

De combinatie van een SELECT modulaire
kast met een samen te stellen bureau
voor docking maakt van uw kantoor iets unieks.
Het schijnbaar zwevende bureaublad lijkt
licht en modern en combineert perfect met
SELECT. Onze modulaire kasten zijn verkrijgbaar 
in vele verschillende maten en uitvoeringen.
Ze bieden bovendien ook veel doordachte 
functies.
Zo zorgen de techniek-sideboards ervoor 
dat de gehele techniek, inclusief alle kabels, 
onzichtbaar vanaf de vloerdoos door de 
sideboard en via een kabelgoot naar het bureau 
kan worden geleid.
De modulaire kast is ook geschikt voor 
computers en printers en biedt ook veel ruimte 
voor kantoorbenodigdheden, printerpapier en 
ordners.
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PENSUM  U POOT - VERGADERTAFEL

PENSUM biedt ruimte voor succesvolle communicatie
Naast elkaar of tegenover elkaar: Met dank aan de strakke
vormgeving, biedt het bureausysteem PENSUM ook bij
uitbreidingen een harmonisch geheel. Geïntegreerde 
CONIboxen voegen de hedendaagse communicatie standaards 
zoals beamers of laptops vanzelfsprekend in.

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.



PENSUM  O POOT - VERGADERTAFEL

    O -poot vaste hoogte    - 720 mm
  - afstelschroeven, instelbaar + 10 mm
  - montage van kabelkettingen en/of kabelgoten mogelijk
  -  schuifbladbeslag optioneel
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KABELMANAGEMENT

lichtdoorlatend zichtschot acryl 
cpu houder

printer houder

PENSUM – Voor de perfecte integratie van moderne 
informatietechnologie

De elektrifi catie en netwerkaansluitingen stelt tegenwoordig hoge 
verwachtingen aan het meubilair. De eenvoudig toegankelijke 
kabellade geïntegreerd in het bureaublad dient bij
PENSUM als assistent, waar de complete technische infrastructuur 
in opgeborgen kan worden. Hier kunnen stopcontacten, telefoon, 
internet en verlichting geïntegreerd worden alsook inklikbare 
opzetwanden.

Door een eenvoudig veranderbare opbouw past 
zich PENSUM snel aan de individuele werkplek 
eisen aan. Het variabel combineerbare frame 
biedt maximale toepassingsmogelijkheden. 
In verbinding met een schuifbeslag biedt het 
PENSUM systeem een makkelijke, ergonomische, 
comfortabeleen snelle toegankelijkheid tot het 
kabelmanagement.

The intelligence is in the details
By easily changeable assembly PENSUM readily adapts itself to the indi-
vidual workplace requirements. The variably usable base frame offers 
a maximum diversity of application. In combination with a sliding plate 
PENSUM allows a trouble-free, ergonomically comfortable and fast access 
to the cable management.

De intelligentie zit in het detail
Door een eenvoudig veranderbare opbouw past zich PENSUM snel aan de 
individuele werkplek eisen aan. Het variabel combineerbare frame biedt 
maximale toepassingsmogelijkheden. In verbinding met een schuifbeslag 
biedt het PENSUM systeem een makkelijke, ergonomische, comfortabele 
en snelle toegankelijkheid tot het kabelmanagement.

De intelligentie zit in het detail



Coni - Box

CONI is in verschillende uitvoeringen 
verkrijgbaar. De desbetreffende stekker-
doosmodule kan naar wens snel en zonder 
gereedschap 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 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 voor-
al 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
borstel weer omgevormd worden.
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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 .


