
Het Nieuwe Werken heeft een grote invloed op de hedendaagse interieurarchitectuur. Mensen bepalen steeds vaker zelf wanneer en hoe ze werken. Flexibele werkplekken en informele 
open ontmoetingsplaatsen worden daarom belangrijker. Palau speelt in op deze veranderende tijdsgeest door multifunctioneel meubilair te ontwikkelen met een breed scala aan 
mogelijkheden. 

Palau Home is een werkruimte geschikt voor kleine vergaderingen, individueel of collectief geconcentreerd werken. Het is een geluidsabsorberend flexibel kantoor dat kan worden 
gestoffeerd in diverse stoffen.

Design: Studio Palau
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Palau home verkrijgbaar in drie afmetingen, de Medium and Large zijn beschikbaar met en zonder zitelement. 

Foam Fabric: De 2 panelen naast het glazen paneel zijn voorzien van 3D schuim in piramide vormen.

Ventilatie: Inclusief voorziening voor aansluiten op centraal ventilatiesysteem. Standalone ventilatiesysteem prijs op 
aanvraag.

AFMETINGEN 
Breedte 
Hoogte 
Diepte 

Small
200 cm
220 cm
155 cm

Medium
242 cm
220 cm
155 cm

Large
242 cm
220 cm
205 cm

Stoffering: de stoffen van Kvadrat, Camira, Febrik, Gabriël en de Ploeg, de leersoorten van Ohmann. Andere stoffen op aanvraag.
Glas: Uitgevoerd met een glazen deur (82cm breed) met roestvrijstalen toebehoren, aan de andere zijde voorzien van een glazen 
paneel (82cm breed).
Zitelementen: Model Medium en Large zijn standaard voorzien van 2 zitelementen met zithoogte 43cm en rughoogte 75cm, geplaatst 
in de diepte.
Plint: Zwarte houten plint 38 mm hoog.
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AFMETINGEN 
Breedte 
Hoogte 
Diepte 

Belcel single
100 cm
220 cm
120cm

Belcel duo
200 cm
220 cm
120 cm

Stoffering: de stoffen van Kvadrat, Camira, Febrik, Gabriël, de Ploeg, de leersoorten Ohmann. Andere stoffen op aanvraag. 
Glas: Uitgevoerd met een glazen deur (82cm breed) met roestvrijstalen toebehoren. 
Tafel/verlichting: voorzien van 18mm blad, afgewerkt in HPL Duropal standaardcollectie; rondom afgewerkt met ABS in dezelfde kleur als het werkblad. 
Blad afwerking in andere HPL soorten, fineer of mat zijdeglans gespoten, op aanvraag.
Uitgevoerd met verlichting in het dak (Philips MyLiving Plafoniere Twirl 30K, LED), standaard aangesloten met een ongeschakeld snoer. Alternatieve 
verlichting, elektrapunten in de Belcel en geschakeld aansluiten is mogelijk op aanvraag.
Plint: Zwarte houten plint 38 mm hoog.




