
Referenties
Projectinrichtingen met naam en faam



Showroom Nederland

Rietveldenweg 47 · 5222 AP  ́ s-Hertogenbosch

Tel. +31 411 68 95 22

www.palmberg.nl · info@palmberg.nl

www.palmberg.be · info@palmberg.be



Wij van PALMBERG hebben onszelf de opdracht gegeven 

om de gecreëerde kantoorruimte en zijn architectuur 

levendig te maken. Wat ons team daarbij onderscheidt is 

de betrokkenheid en de passie voor perfect ontwikkelde 

ruimtelijke concepten. We analyseren en interpreteren 

de behoeften en verwachtingen van onze klanten om 

met een gemeenschappelijk en creatief proces de op-

timale resultaten te bereiken. Daarvoor produceren wij 

in één van de modernste kantoormeubel-fabrieken van 

Europa en ontwikkelen een professioneel milieubewust 

concept die u met betrekking tot design en functionaliteit 

zullen verrassen. 

Zo laten wij in combinatie met onze geautoriseerde 

dealerpartners voor elke wens het passende concept 

ontstaan.

Architektuur rond het kantoor!

Ervaar in onze 175 vierkante meter showroom aan de 

Rietveldenweg 47 te ’s-Hertogenbosch kantoorconcep-

ten, het feelgood karakter en ervaar suggesties voor uw 

kantoorontwerp. Daarnaast tonen wij u in deze brochure 

hoe wij als een modern bedrijf met decennia lange 

ervaring, voor veel bekende klanten hun wensen 

omtrent kantoorbeleving met perfecte concept- en 

produktoplossingen overtuigd hebben.

                                 - Met plezier naar kantoor!



Havenhuis
Antwerpen



Havenhuis · Antwerpen

Architect:  Zaha Hadid,

 Zaha Hadid Architects, Londen

 www.zaha-hadid.com

        

Foto‘s:  Sarah Blee

 www.sarahblee.com

Werkplekken :  500

















Lano Carpets 
Harelbeke



Lano Carpet · Harelbeke

Architect: Luc Vandewynckel 

 Poperinge, België

 www.vandewynckel.be

Foto‘s:  dtonic, www.dtonic.net













BergHOFF
Geel



BergHOFF BENELUX · Geel

Architect:  Greory Nijs 

 Klaar Architektur, 

 Sint-Truiden, België        

 www.klaarchitectuur.be





Brabant Zorg 
Oss



Brabant Zorg · Oss

Architect:  M+R interior architecture

 Hans Maréchal & Bart Diederen 

        Eindhoven, Nederland

Foto‘s:  Edith Verhoeven, ZIS Studio









Van Vlierden
Neerpelt







De Lage Landen
Paris



De Lage Landen · Paris

Architect:  Eric Joël Friant / Jacques & Haour

Foto‘s:  Mary Erhard Photography

Werkplekken:  350





CREW 

Optimale fl exibiliteit + veelzijdigheid

CREW H-bench:

·  Keuze uit open H-frame, met dekorpaneel of met 

   volle brede gesloten wang 

·  Maximale beenvrijheid onder blad gegarandeerd

·  De bench is uit te voeren in vaste hoogte en 

   3 verstelvarianten
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