„Met plezier naar kantoor!“
Tafelsysteem SINAC · Modulcontainer ORGA·PLUS
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„Wij produceren uitstekende producten voor moderne
kantoorruimtes. Bij ons staan de klanten en hun wensen centraal. De gebruiker staat vanaf de planning via
de productontwikkeling tot de montage van de meubelen, bij PALMBERG altijd in het middelpunt van de
belangstelling.“

Moderne organisatie met
decennia lange ervaring
inzake kantoormeubelen!
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1990
Oprichting
PALMBERG
Möbel GmbH

1991
Start
productie van
kantoormeubelen

1992

2006

Modernisering
binnen
het bedrijf

Oprichting
PALMBERG
Zwitserland AG

Nieuwe
montagehal

2008
met
ﬂexproductie

hogwaardig
geautomatiseerde
productiefaciliteit

2012
met lasertechnologie

Tafelsysteem SYSTO·TEC
Kastsysteem SELECT
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Europese
verkoop van
moderne
kantoorinrichtingen

540

505

dealerpartners

medewerkers

waarvan

31
in opleiding

15 %
vrouwen
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„Een professioneel inrichtingsconcept vereist tegenwoordig veel Know-how. Het is ons dagelijks werk om
een werkplek te creëren die inspireert en sfeervol aan
de behoeften van de gebruiker kan voldoen. Een competent, toegewijd en ten alle tijden gemotiveerd binnenen buitendienst team adviseert, ontwerpt en plant, in
samenwerking met onze geautoriseerde dealerpartners,
de inrichting van uw nieuwe kantoorlandschap. Daarmee bent u in alle fasen zowel over de vormgeving als
ook over de zakelijke aspecten goed geïnformeerd.“
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„De producten van onze klanten zijn zo waardevol voor ons dat we ze niet uit handen geven.
Om onze meubelen goed en op tijd bij de ontvanger af te kunnen leveren, transporteren wij
ze in heel Europa met ons eigen wagenpark.
Dankzij het gebruik van een telematica-systeem
is het voor ons mogelijk om het verloop van een
levering exact op de voet te volgen. Een 100%
leverbetrouwbaarheid is ons doel.“

Uw planning
bepaalt ons
handelen!

De distributie van onze kantoorwereld strekt
zich uit over heel Duitsland, net als in de buurlanden Nederland, België, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland, uitsluitend door middel van
een breed dealernetwerk.

33
vrachtwagens en
3 vrachtwagens
met laadbak

91
opleggers

5
miljoen KM
per jaar voor
u onderweg

21
vrachtwagens
verlaten dagelijks
de fabriek met onze
producten

105
ritten per week
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Zweefschuifdeurkast PRISMA 2
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werkpleksystemen

kastsystemen

„Kantooromgevingen gereed maken voor de toekomst,
innoveren en aanpassen aan de nieuwe communicatieen werkvormen in een voortdurend veranderende wereld,
is onze dagelijkse opdracht. Onze ontwikkelingsafdeling
als denktank van nieuwe kantoorconcepten richt zich
aan de hoogste eisen van de moderne kantooromgeving en doet dit tevens met een compromisloze focus
op kwaliteit. Daarnaast worden leveranciers en partners
gekozen op basis van veel verschillende speciﬁeke eigenschappen. Hiertoe tellen naast kwaliteit, criteria op het
gebied van milieu, duurzaamheid en maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Zo worden wij uw specialist voor
moderne en ergonomische kantoorinrichtingen en bieden u de passende producten om uw workﬂow nog verder te optimaliseren.“
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Productdesign
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2011
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Innovatieve functionaliteit
voor elke ruimte!
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Constructie details PALMA, Design: Thomas Katschke/Katschke Industriedesign, Bremen
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„Voor PALMBERG is duurzaam denken en handelen verankerd in de eigen bedrijfsﬁlosoﬁe en is er in iedere afdeling
van het bedrijf een praktische toepassing hiervan te vinden.
Alle PALMBERG-producten zijn onderworpen aan de strenge eisen van het kwaliteitsmanagement ISO 9001:2008 in
combinatie met het milieumanagement ISO 14001:2004,
het arbeidsveiligheidsmanagement BS OHSAS 18001:2007
en de EG-Ökoauditverordening 1221:2009 (EMAS III). Sinds
2015 neemt PALMBERG met de implementatie van het
energiemanagementsysteem ISO 50001:2011 haar verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu.“

We geven uw
werkklimaat vorm!

ISO 9001:2008
Kwaliteitsmanagement

ISO 14001:2004
Milieumanagement

BS OHSAS
18001:2007
Werkveiligheidsmanagement

Nr. 1221:2009
EG - Ökoauditverordening

ISO 50001:2011
Energiemanagement

Tafelsysteem SINAC
Openkasten PRISMA 2
Scheidingswandsystemen TERIO PLUS
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„Als klant eist u met
ro
du
ctie
recht, meubilair welke aan
mana
ger
de hoge, moderne eisen in de
kantoormeubelbranche voldoen. PALMBERG
produceert daarom in een van de modernste
kantoormeubelfabrieken van Europa. Een ﬂexibele en supermoderne productiecapaciteit
maakt een perfecte en nauwkeurige maatoplossing voor iedere kantoorsituatie mogelijk.“

25.000 m2
productieruimte

Met een flexibele laserproductie
voor kwaliteitsproducten van
het allerhoogste niveau!

10.000
opdracht gerelateerde
bouwcomponenten
per dag

4.000

700

800

300

3

verschillende
frame-onderdelen

bureaus
per dag

kasten
per dag

ladeblokken
per dag

receptiebalie‘s
per dag
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Graag moeilijk
De afdeling SpeciaalBouw maakt
individuele kantoorideeën
werkelijkheid!
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„De wensenlijst van onze klanten is vaak zo individueel dat enkele wensen niet altijd met een standaard product uit onze portfolio ingevuld kunnen
worden. In onze afdeling “SpeciaalBouw” maken we
daarom bijzondere kantoorideeën en passen daarbij
onze producten aan de wensen van onze klanten
aan, alsook aan de respectievelijk beoogde situaties
en ruimtes.“

T

780 m2
groot is de afdeling
SpeciaalBouw
Vergadertafel PALMEGA

Lakwerk
voor ﬁneeren framedelen

aantal

1

in principe

15-20 %
van alle geproduceerde
meubels zijn speciaal
oplossingen

Tafelsysteem CREW H-frame
Kastprogramma SELECT
Scheidingswandsysteem TERIO PLUS
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individuele
behoeftanalyse
op locatie

uitstekende
adviezen door
speciaal opgeleide
tekenaars en
interieurarchitecten

„Service is bij PALMBERG niet alleen een begrip maar
ook een actief deel van het ondernemingsbeleid. Van
de individuele behoefteanalyse op locatie tot de ontwikkeling en vormgeving van moderne werkplekken tot
aan de after-sales-service bij uitbreidingen, aanpassingen, reparaties of jarenlange garantieservice, wij bieden
onze klanten een professioneel servicepakket zodat ook
u dagelijks met plezier naar kantoor gaat en u zich daar
eenvoudigweg goed voelt.“

professionele
adviesplanning
volgens
ergonomische
richtlijnen

praktijk
georiënteerde
montage- en
producttraining voor
dealerpartners

Altijd de klant in
het vizier!

eigen
speciaalbouw
afdeling

after-salesservice

reclamatiemanagement
via onze
klantenservice

snelle en
ﬂexibele
klantendienst
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Ontvangstbalie CASUS
Kastsysteem COMPONA

Schönberg

Hamburg

Berlin

Düsseldorf

Frankfurt

München

Stuttgart

Nederland

Zwitserland

PALMBERG Showrooms
Uw ruimte voor nieuwe
werkplekideeën!

Beleef bij ons in de showrooms, kantooromgevingen met
een „feel-good“ karakter en ervaar suggesties voor uw
kantoorinrichting. In de goed bereikbare showrooms bieden wij onze dealerpartners, geïnteresseerde eindklanten
en architecten de mogelijkheid om hun vindingrijkheid
als het gaat om de inrichting van de kantooromgeving
de vrije loop te laten. Het biedt u de mogelijkheid innovatieve ontwerpen aan te raken evenals de mogelijkheid
om de functionaliteiten uit te proberen.
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Architectuur is van alle tijden. Gebouwen dienen als een
katalysator voor verandering – zowel van buiten als van
binnen. Wij van PALMBERG hebben ons ten doel gesteld
om de gecreëerde kantoorruimtes en zijn architectuur
levendig te maken. Ruimte is voor ons meer dan alleen
vier muren waarbinnen we werken. We analyseren en
interpreteren de behoeften en verwachtingen van onze
klanten om in een gemeenschappelijk, creatief proces
de optimale inrichting te bereiken. Daarbij creëren wij
een kantoor-architectuur die het welzijn positief beïnvloedt en diverse functies, functionaliteiten en taken in
een interactie met elkaar combineert.

De kwaliteit van onze
kantoormeubelen heeft
al vele bekende klanten
overtuigt!

AIDA Cruises · Rostock
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Communicatiebrug KIT

