
NEKSTEUN
Ter ontlasting van de spieren in 
schouder en nek. 
Hij is in hoogte en diepte 
verstelbaar en achteraf te 
monteren, ook in combinatie met de 
kleerhanger.

ARMLEUNINGEN 
Hier hebt u de keuze uit vijf 
verschillende uitvoeringen.

SYNCHROONMECHANISME 
Verstelling van de neiging van de zitting 
en de voorwaartse neiging van de rug 
via tweetraps kantelconus (4° en 8°) en 
instelbare openingshoek in vier standen 
(vergrendeling in eerste stand).

HOOGTEVERSTELLING RUG 
Snel en eenvoudig zonder knop.

KLEERHANGER 
Optioneel verkrijgbaar en achteraf te 

monteren, ook met neksteun.

LENDENSTEUN
Onafhankelijk van de rugleuning 
traploos instelbaar in hoogte en 
diepte en achteraf te monteren.

SYNCHROONMECHANISME
Gecombineerde gewichts-snelverstelling en 

zithoogteverstelling.  

Gewichts- 
snelverstelling

45 – 150 KG
KRUISVOET

In verschillende  
uitvoeringen.  

(Aluminium met verschillende 
poedercoatings, chroom, gepolijst 

aluminium of kunststof).

Door een speciale veertechniek is een optimale tegendruk van de 
rugleuning over het gehele spectrum (45 - 150 kg) en voor elk 
gebruikersgewicht gewaarborgd.

5 jaar
garantie

JET.III 
PERFECTIE  
TOT IN DETAIL.



1 | LENDENSTEUN
Onafhankelijk van de rugleuning in hoogte verstelbaar, bovendien 
via draaiknop in diepte instelbaar.

2 | MECHANISME
Het speciaal van König + Neurath ontwikkelde 
synchroonmechanisme biedt een openingshoek van 27° en een 
synchroonverhouding  
van 1:2,2.

3 | RUGFRAME
Vormgevingskenmerk: König + Neurath logo en JET tekstlogo in het 
rugframe aangebracht.
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Mechanisme Synchroonmechanisme

Openingshoek 27°

Synchroonverhouding 1:2,2

Gewichts-snelverstelling 45-150 kg 

Traploze zithoogteverstelling 420-550 mm

Zitdiepteverstelling 80 mm, in rasters van 7 trappen

Zitneigverstelling
Via kantelconus,  
4° en 8° neiging naar voren 
instelbaar

Instelbare openingshoek/ 
vergrendeling rugleuning

4 standen, vergrendeling  
in voorste stand

Zitkussen Schuimrubber standaard 
of softbekleding

Zithoogte 420-550 mm

Zitbreedte 500 mm

Zitdiepte 400-480 mm

Rugbreedte 480 mm

Rughoogte 600-680 mm

Totale breedte incl. armleuningen 645 mm

Totaal diepte 645 mm

Verstelbereik van de rugleuning  
80 mm in hoogte

0°
4°

8°

KANTELCONUS

Gewichts- 
snelverstelling 

kunststof 
armleuningen* 

45 – 130 KG

*behalve AL43

AL 34 
tot 130 kg

AL 43 
tot 120 kg

AL 15 
tot 150 kg

AL 42 
tot 130 kg

AL 41 
tot 130 kg

JET.III INFOKAART

www.koenig-neurath.com

Levering naar keuze 
gedemonteerd en in 
kartonnen verpakking.


