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Organiseer 
uw informatie
Ondanks de digitale revolutie zijn er nog veel documenten te 

bewaren en te klasseren. Bovendien zijn papieren naslagwerken 

zoals catalogi, stalenboeken en technische beschrijvingen vaak 

handiger dan digitale alternatieven. Voor al deze informatie is 

een degelijk opbergsysteem onmisbaar. Van rolluik- en schuif-

deurkasten tot ladeblokken en vestiairekasten, Pami biedt u een 

compleet gamma gebruiksvriendelijke opbergmogelijkheden.
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PUILAETCO PRIVATE BANKERS (B)
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Rolluikkasten
Discrete klasse gecombineerd met praktisch vernuft. De afsluitbare rolluikkasten van Pami 
komen tegemoet aan al uw klassementsbehoeften. Met hun gelaste mono blokconstructie 
zijn ze superstevig, terwijl hun mooie vlakke rug, rolluiken met geprofileerde lamellen 
(brandklasse M1) en aangepaste top een sobere esthetiek uitstralen. 

ROLLUIKKASTEN

HOOGTE 
BREEDTE

50 cm
opzetkast   75 cm 105 cm 135 cm 165 cm 195 cm

80 cm ■ ■ ■ ■ ■ ■

100 cm ■ ■ ■ ■ ■ ■

120 cm ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ze zijn van a tot z gericht op orde en gebruikscomfort: legborden met een standaard
systeem voor hangklassement, telescopische hangstellen met blokkeermechanisme, 
uitschuifbare laden met flexibele indeling, een uitschuifbaar consultatiebord, enz. Een 
driepuntssluiting is eveneens mogelijk.

U kunt kiezen uit een breed gamma aan maten, zowel in breedte als hoogte.

UCB (B)

Standaarddiepte: 45 cm.
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ACERTA (B)



dB2slide - akoestische deuren
glazen deuren
melamine deuren

Schuifdeurkasten

SCHUIFDEURKASTEN

HOOGTE 
BREEDTE 87 cm   123 cm 159 cm 195 cm

160 cm ■ ■ ■ ■

180 cm ■ ■ ■ ■

200 cm ■ ■ ■ ■

240 cm ■ ■ ■ ■

NOCUS (B)

GLAZEN DEUREN

MELAMINE DEUREN

Standaarddiepte: 45 cm.
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U combineert graag stijl en stilte in één? Dan is dB²slide de perfecte oplossing voor u! De 
schuifdeurkasten bieden u en uw medewerkers ongeëvenaard akoestisch comfort.

De dB²slide kasten zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen en worden altijd uitgerust met 
een aangepast bovenblad, in functie van de opstelling van de kasten. Regelbare stelvoe
ten in functie van een stabiele plaatsing en optioneel een magnetische, akoestische rug
wand voor nog meer geluidsabsorptie maken het plaatje compleet. 
De deuren zijn voorzien van een ’selfclosing’ systeem waarbij ze geruisloos en zacht slui
ten. U kunt kiezen uit een rond of vierkant perforatiepatroon of u kunt er één op maat 
laten ontwerpen, bv. in functie van uw bedrijfslogo. De schuifdeurkast kan naar keuze 
uitgerust worden met een centraal slot of twee individuele sloten, waardoor één kast 
door twee gebruikers kan afgesloten worden.

Deuren met een afwerking in glas of melamine behoren ook tot de mogelijkheden. 

EDUTEL (NL)
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AKOESTISCHE 
SCHUIFDEURKASTEN

Vooral in open landschapskantoren 
zijn de schuifdeurkasten met hun 

akoestische eigenschappen een grote 
troef. De schuifdeuren zijn voorzien 

van perforaties (standaard of op 
maat) die een speelse en kleurrijke 

toets aanbrengen in uw kantoor.
MAATWERK EUPHONY
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Een symbiose 
van esthetiek en akoestiek

Wilt u de akoestiek in uw kantoor een flinke boost geven? Geen probleem met de 
magnetische akoestische achterwand. Met de rolluik of schuifdeurkasten verdeelt u 
het landschapskantoor in werkeilanden zonder verregaande infrastructuurwerken. De 
akoestische werking van de achterwand dempt omgevingsgeluiden met een ontspannen 
werkklimaat als resultaat.

JOHNSON & JOHNSON (B)
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BOEKENSTEUNEN

Met een boekensteun kunt u klasseurs 
of werkmappen ordelijk opbergen.

TELESCOPISCHE  
HANGMAPPENLADE

Hangmappen kunt u onder de  
leg borden ophangen, via een  
telescopische uitrekbare hang
mappenlade of een TUBsysteem.

Opties/Accessoires
Zowel rolluik als schuifdeurkasten kunnen voorzien worden van handige accessoires die het 
gebruiksgemak verhogen. Ze zijn ontworpen voor intensief gebruik en afgewerkt met oog voor 
het kleinste detail.

TELESCOPISCH LEGBORD

Een telescopisch uittrekbaar legbord verhoogt het gebruiksgemak bij het raadplegen van 
gearchiveerde documenten.  

PRESENTATIELEGBORDEN

Het laatste nieuwe tijdschrift presenteren en toch al de andere exemplaren binnen 
handbereik? Dat kan met de schuine presentatielegborden die perfect geïntegreerd 

worden in een schuifdeur of rolluikkast.
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Ladeblokken
Sommige zaken wilt u altijd binnen handbereik hebben. En dan zijn ladeblokken ideaal. Ze 
bestaan in verschillende modellen en varianten: mobiel of bureauhoog, 60 cm of 80 cm 
diep, met standaardladen of met hangmappensysteem of een combinatie van beiden. Een 
pennenlade kan apart voorzien worden of als inlegelement in de standaardlade. De fronten 
zijn naar keuze afgewerkt in ABS kunststof, metaal of volkern.

De blokken zijn voorzien van een centraal slot en een blokkeersysteem dat belet om meer 
dan één lade tegelijk te openen. Alle laden bewegen op afgescherm de telescopische 
geleiders van hoge kwaliteit. 

LADEBLOKKEN

HOOGTE 
BREEDTE

mobiel
60 cm

bureauhoog
75 cm

33 cm ■

44 cm ■ ■

INDELINGEN

De laden kunnen uit gerust 
worden met handige 
indelings mogelijkheden 
waardoor u uw kantoor
materiaal, dossiers, papier 
en mappen steeds efficiënt 
en netjes wegbergt.

Diepte: 60 cm of 80 cm.
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HOUTEN KASTEN *

HOOGTE 
BREEDTE 75 cm 82 cm 120 cm 157 cm 195 cm

80,2 cm ■ ■ ■ ■ ■

90,2 cm ■ ■ ■ ■ ■

Houten kasten
Met de houten draaideurkasten van Pami richt u uw kantoor op een klassevolle manier in,  
helemaal in de sfeer van uw bestaand interieur. U stemt uw materiaalkeuze af op reeds 
voor komende materialen en creëert zo één mooi geheel.

* Standaardafmetingen
 Standaarddiepte: 45 cm
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Pami beschikt over een standaardgamma houten kasten, uitgevoerd in hoogwaardig mela
mine en helemaal af te stemmen op uw bureau. De opbouw, van rug tot front, gebeurt met 
22 mm dikke panelen. U kiest voor een open of gesloten kast, maar gecombineerd kan ook. 
Glazen deuren die een hedendaags karakter weerspiegelen, behoren ook tot de mogelijk
heden. In modules van 80 cm of 90 cm breed, stelt u zelf uw gewenste opstelling samen. 

Bieden de standaardmaten geen oplossing voor uw archivering, dan kunt u samen met onze 
interieurarchitecten een kast ontwerpen volledig naar uw wensen. U kiest voor melamine of 
laminaat en daarnaast bepaalt u de kleur of houtprint. Wat u ook wenst op te bergen en in 
welke afmetingen dan ook, Pami biedt u steeds een creatieve oplossing!

PUILAETCO PRIVATE BANKERS (B)
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VESTIAIREKASTEN  

BREEDTE 
HOOGTE

31 cm
1 deur

  61 cm
2 deuren

90 cm
3 deuren

180 cm ■ ■ ■

  

Vestiairekasten
Onmisbaar in elke kleedkamer of vestiaire zijn kasten om kleding en persoonlijke spullen in 
op te bergen. Naast een standaardindeling in compartimenten met o.a. een hoedenplank 
en twee jashaken biedt Pami uiteraard ook maatwerk aan in functie van uw specifieke 
behoeften. De kastdeuren worden standaard uitgerust met verluchtingsgaten en een slot. 
De vestiairekasten zijn verkrijgbaar in een breed palet heldere kleuren.

Standaard of op maat, 
Pami richt uw vestiaire of 
kleedruimte in naar uw 
wensen en behoeften.

PIVA ANTWERPEN (B)

Standaarddiepte: 45 cm
Op aanvraag in verschillende uitvoeringen te verkrijgen.
De vestiairekasten kunnen voorzien worden van een sokkel (16 cm H) of een zitbank (42 cm H).
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Mobiel archief
Héél veel opbergcapaciteit nodig, maar toch beperkt in ruimte? Dan is een mobiel archief 
de perfecte oplossing. Deze kasten zijn verrijdbaar op een railsysteem waardoor bijna 
200% opslagcapaciteit mogelijk is. Een efficiënte benadering van de beschikbare ruimte. U 
kunt de kasten ook voorzien van verschillende accessoires, legborden, hangmappenlades, 
lades, … om het gebruiksgemak te verhogen.

Een mobiel archief wordt steeds op uw beschikbare ruimte afgestemd.

Draaideurkasten
Een draaideurkast is nog altijd een ideale oplossing om uw ruimte optimaal en budget
vriendelijk te benutten. Uw informatie krijgt een veilig onderkomen dankzij de stevige 
metalen constructie met ingebouwd cilinderslot. U kunt de legborden per 2 cm instellen 
en daaronder bergt u standaard de laterale hangmappen overzichtelijk op.

DRAAIDEURKASTEN

HOOGTE 
BREEDTE 195 cm

90 cm ■

Standaarddiepte: 45 cm



Pami streeft continu naar duurzaamheid. 
Daarom worden al onze producten ontworpen en geproduceerd met oog voor people, planet en profit.
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