
WERKRUIMTE 
WAARIN JE JE PRETTIG 
VOELT.

Onze Work-Life modellen 
JET.III, LIFE.S en ACTA.PLUS



Goed nieuws: volgens de Wrike Happiness Index 2019 is ca. 90% 
van de werknemers tevreden met hun werk.* 
Behalve het gevoel zinvol bezig te zijn behoren een positief 
werkklimaat en een aantrekkelijke kantooromgeving tot de 
belangrijkste factoren. 

Een kantoor dat zich aanpast aan de eigen behoeften en waar 
dynamische randvoorwaarden aanwezig zijn voor goede 
prestaties, is bevorderlijk voor de motivatie. Daar hoort ook bij 
dat u de vrijheid hebt om zowel staand als zittend prettig te 
kunnen werken. Dat u zich aan een eenpersoons bureautafel 
kunt concentreren – en dat u in de ruimte ernaast met het hele 
team kunt brainstormen. 

Onze interieuroplossingen, die dit alles mogelijk maken, 
stellen wij u hier voor: JET.III bureaustoel, LIFE.S tafel-
systemen en het multigetalenteerde ACTA.PLUS programma.

Alles in de flow.
Ook uw 
werkplek.

* Voor het internationale onderzoek van de softwareproducent zijn ca. 4.000   
 werknemers ondervraagd: uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk,   
 Frankrijk en Duitsland kwamen elk 1.000 respondenten.
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Producten:
JET.III bureaustoel, ACTIVE.T dubbele werkblad, ACTA.PLUS ruimteverdeler-kast,  
QUICK.II, NET.WORK.PLACE, ACTA.PLUS Locker, HORIZONTE 
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ACTA.PLUS is multifunctioneel. Als flexibel 
te gebruiken opbergruimte en aantrekkelijke 
ruimtedeler (afbeelding: uit de FLOW collectie) 
structureert u ruimten, maakt u plaats voor 
planten en creëert u eilanden in de Open Space.

SUCCESVOL
TEAMWERK BETEKENT 
SAMEN GROEIEN.

Wij zijn sociale wezens. Daarom is het goed als de werkom-
geving onze behoefte aan communicatie en interactie onder-
steunt. Een informele vergaderruimte hier, een ergonomische 
werkplekoplossing op basis van het ACTIVE.T dubbele 
werkblad daar – en voor alle activiteiten waarvoor concentratie 
is vereist, de akoestisch geoptimaliseerde bureautafels met 
flexibele ACTA.PLUS ruimteverdeler-kast. Bepaal zelf hoe u 
wilt werken.



Producten:
K+N STANDBY.OFFICE 2.0, K+N BALANCE.CHAIR, ACTA.PLUS draaideurkast,  
NET.WORK.PLACE, QUIET.BOX Duo, BASIC.4 statafel, PUBLICA barkruk  



MULTITERRITORIAAL.  
MULTIFUNCTIONEEL. 
EENVOUDIG GENIAAL.
Hoe uw arbeidscultuur er ook uitziet – wij geven u de ruimte. Laat uw visioenen 
werkelijkheid worden en geef uw creatieve ruimte naar eigen inzicht vorm – 
flexibel, strak of revolutionair! 
Dynamische en concentratie vereisende activiteiten. Rust- en vergaderzones.  
Flexibel te gebruiken werkzones. De toekomst van het werk? U zit er middenin.
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De werkplek is in beweging. Dat is ook te zien aan de kan-
tooromgeving. Open Space-kantoren worden flexibel en 
multifunctioneel gebruikt. Zo ontstaan vloeiende over-
gangen tussen ontvangstruimten, co-working ruimten met 
eenpersoonswerkplekken, lounge zones en de bedrijfs-
kantine. Omdat beweeglijkheid de productiviteit 
bevordert.

WELKOM IN DE
WERKOMGEVING
VAN MORGEN

Producten:
LIFE.S Indoor, NET.WORK.PLACE Organic, ACTA.PLUS ruimteverdeler-kast, 
INSIDE.50 balie, MOVE.MIX barkruk, LIFE.S Interaction, LIFE.S Stool  
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FORM FOLLOWS
FLEXIBILITEIT.

Samen met onze klanten creëren wij arbeidsomgevingen die 
passen bij het image van het bedrijf – en die de medewerkers 
een omgeving bieden waarin ze zich kunnen ontplooien.

Gebruik verschillende locaties voor verschillende taken. 
Wissel verschillende vergadersituaties en werkplekken af. 
Werk zittend of staand, overleggend met anderen of 
geconcentreerd, comfortabel en gezond. Elke werkplek kan 
individueel en ergonomisch worden vormgegeven. 
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Producten:
JET.III bureaustoel, LIFE.S werkblad, NET.WORK.PLACE Organic, NET.WORK.PLACE Lounge-Chair, 

ACTA.PLUS caddy, ACTA.PLUS schuifdeurkast, ACTA.PLUS Locker, LIFE.S bijzettafel, QUICK.II



Producten:  
JET.III bureaustoel, LIFE.S eenpersoonswerkplek met fly-by-paneel,  
ACTA.PLUS schuifdeurkast, THINK.TANK
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Mensen zijn productiever als ze zich met hun beroep identificeren 
en zich prettig voelen op hun werkplek. Een investering in aantrekkelijke 

inrichtingsoplossingen betaalt zich voor bedrijven op den duur dus altijd uit. 
König + Neurath biedt innovatieve concepten en oplossingen van blijvende waarde 

– van individualiseerbare bureaustoel tot en met integrale ruimtebelevingen.

MAAK VAN JE BEROEP
EEN ROEPING.



Geef uw arbeidscultuur vorm – 
met flexibel en toekomstgericht 
meubilair. 



LIFE.S 
JET.III

ACTA.PLUS



KANTOOROPLOSSINGEN 
VOOR ACTIEVELINGEN

LIFE.S
+ Flexibel tafelprogramma voor individuele- en teamwerkplekken, 

alsook bespreektafels en vergaderopstellingen

+ 3 framevarianten in nieuw ronde-buisdesign 
(T-voet, A-voet of 4-voet) 

+ Bladdikte in 25 mm of optioneel 13 mm in kunststof 
of fineer

+ Bladhoeken standaard of optioneel met afgeronde rand

+ Met kabel- of klapgoot, schuifblad optioneel verkrijgbaar

+ Functionele tafelpanelen in reliëflook 
met magnetische bevestiging voor daarvoor geschikte accessoires
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LIFE.S, JET.III EN ACTA.PLUS

ACTA.PLUS 
ruimteverdeler-kast
+ Open, behaaglijke structurering 

van de ruimte  

+ Geschikt voor loungegedeelte 
en kantoortuin

+ Flexibele, magnetische en vrij 
positioneerbare boekensteunen
in twee designs 
(minimalistisch en organisch)  

+ Verschillende sokkelvarianten, 
afgestemd op het tafelprogramma 
en de stijlwereld

JET.III
+ Snelgewichtsinstelling 

van 45 – 150 kg*

+ Verstelling van de neiging van de zitting 
en de voorwaartse neiging van de rug via 
tweetraps kantelconus (4° en 8°)  

+ Rugleuning 80 mm in 
hoogte verstelbaar (zonder knop)

+ Neksteun (diepteverstelling 
in 3 posities) en kleerhanger 
achteraf te monteren 

+ 5 verschillende armleuningen leverbaar

*  max. belastbaarheid bij modellen zonder armleuningen of 
met multifunctionele armleuning met aluminium drager (AL15).



AAN ALLES GEDACHT
WAT WERK EFFECTIEF  
EN BEWEEGLIJK MAAKT.

Diverse panelen met 
of zonder organisatierailDiverse  

flyby-panelen

Reliëfpaneel als 
normaal tafel-,
hoek- of flyby-paneel

Kabelslurf en kabelkous

Printerblad

PC-houder

Zijschot als decor of  
reliëfpaneel voor T-poot

Pennenbakje en elektrobox

Mini PC-houder

Tafelmat met houders 
voor mobiele telefoon  
en tablet

Lade

T-poot

4-poot

A-poot

Zijpaneel

Magneetbord en  
magneetstrip

Tassenhaak

Bewaarbakje en 
hoekplanchet

Hoekverbinder

Organisatiereling

Afsluitbare laptoplade

  

  

LIFE.S



GK Grijs KH Lichtgrijs

UM Melange WI Zuiver wit

KT Aluminium-
kleurig

GW Grijswit

KUNSTSTOF UNI

FENIX

7V Fenix  
zwart

7M Fenix wit 7J Fenix  
donkergrijs 

7I Fenix  
donkerbeige

AA Acacia AO Ahorn

KUNSTSTOF DECOR

ET Eiken 
naturel

MB Beuken

NM Noten UL Iep

FINEER

BH Beuken  
ongebeitst

AH Canad. 
esdoorn  
ongebeitst

EN Eiken 
naturel

CK Amerik.  
kersen

SN Amerik.  
noten naturel
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A-poot

Kledinghaak en kleerhanger

Spiegel en 
telefoonplanchet

Mobiele pc-unit

Mobiel zichtscherm

Bewaarbakje

LIFE.S

AFWERKINGEN

Technische wijzigingen, drukfouten en programmawijzigingen  
voorbehouden. Om druktechnische redenen zijn kleurafwijkingen  

t.o.v. de originele kleuren mogelijk.



VOOR DE SNELLE 
WERKBESPREKING TUSSENDOOR.

Verschillende stoffen en materialen beschikbaar.

Verschillende stoffen en materialen beschikbaar.

 LIFE.S Interaction en LIFE.S Stool
 Statafel en zitbank
 Korte bespreking | Stedelijke uitstraling

+ Voor communicatie- en bistroruimten

+ Gecombineerd met hoge zitbank (gestoffeerd) 

+ Akoestisch werkzame baldakijn en wanden 
voor meer concentratie

 LIFE.S Indoor
 Bank-tafel-combinatie 
 Vrijstaand | Vergadering

+ Voor spontane gesprekken 

+ Gestoffeerde zitbanken 

+ Optioneel met elektrische 
voorzieningen en mediawand

LIFE.S
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INTELLIGENTE VORMGEVING
VEELZIJDIG INZETBAAR.

Afzonderlijke werkplekken 
Als A-poot, T-poot of 4-poot verkrijgbaar.

Teamwerkplekken 
Als A-poot werkblad, T-poot dubbel werkblad en werkblad met 4-pootframe verkrijgbaar.

Kort overleg
Hiervoor zijn LIFE.S Indoor, LIFE.S Interaction en LIFE.S Stool geschikt. 

Bespreek- en vergadertafels
Voor een groter gezelschap zijn

verschillende configuraties 
qua vorm en grootte beschikbaar. 

LIFE.S



DETAILS

2 | ZIJPANEEL
Inrichtingselement voor eenvoudige 

bevestiging aan het T-pootframe 
passend bij de reliëfpaneel.

3 | KABELKOUS 
Voor overzichtelijk kabelmanagement.

4 |  ACCENTEN EN 5 | VOETSTEUN
In diverse kleuren voor een individuele 
vormgeving.

1 | VERGADEROPSTELLING 
Met in hoogte verstelbare T-poot.

5

4

3

2 2

1

LIFE.S
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8 |  AFSLUITBARE LADE
Veilige opbergmogelijkheid voor laptop en 
persoonlijke bezittingen.

9 |  HOEKPANEEL MET 
BEVESTIGINGSMOGELIJKHEDEN
Penhouder en hoekplanchet kunnen naar eigen 
voorkeur met magneten worden geplaatst.

7 | TAFELMAT
Zacht, grijs vilt zorgt voor een behaaglijk 
accent. Met houders voor mobiele telefoon 
en tablet.

6 | TAFELBLADEN
Bladhoeken standaard in hoekige vorm, 
optioneel in afgeronde vorm.

9 9

10 10

8

7

6 6

9

10 | OVERIGE TOEBEHOREN
Magneetbord en magneetstrip bieden ruimte 

voor belangrijke mededelingen. 
Aflegrichel voor mobiele telefoon en 

bewaarbakje binnen handbereik. 
Eenvoudige montage met magneten.

LIFE.S



PRODUCTOVERZICHT

Onderstel
T-pootframe ronde buis ■ ■

A-pootframe ronde buis ■ ■

4-pootframe ronde buis ■ ■

Afmetingen

Breedten 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 
1600 mm, 1800 mm, 2000 mm ■ ■ ■

1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 
2000 mm ■ ■ ■

Diepten 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm ■ ■ ■

1600 mm ■ ■ ■

Hoogte-aanpassingen
Vast 720 / 732 mm met hoogteverstelling 10 mm ■ ■ ■ ■

In hoogte verstelbaar Hoogteverstelling 650 - 850 mm, 
inbusverstelling ■ □ □ ■

Elektromotor 680 - 1180 mm enkele telescoop;
650 - 1250 mm dubbele telescoop □ □

Werkbladen
Spaanplaat kunststof ■ ■ ■ ■ ■ ■

Houten paneel fineer ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bladdikte 25 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bladdikte 13 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bladhoeken standaard ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bladhoeken afgerond □ □ □ □ □ □

Eenpersoonswerkplek Werkblad

LIFE.S
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■ Basisuitvoering    □ Optie

Aanbouwelementen
3e niveau Via adapter □ □ □ □

Naar beneden Achterschot ■ ■ ■

Bevestiging framezijde PC-houder, printer-aanbouwelement ■ ■ ■

Zijpaneel ■

Reling

Tafelreling met organisatierail voor de beves-
tiging van opbergelementen of beeldscherm-
houder, stoffen vulling of acrylglas, van twee 
kanten toegankelijk

■ ■ ■ ■

Tafelpanelen Met stof bekleed, naar keuze bekleed met 
akoestisch werkzame stof ■ ■ ■ ■

Fly-by-panelen Voor montage achter tafel via tafelconsoles ■ ■ ■

Middenpanelen Voor bevestiging in het midden aan benchtafel, 
met stof bekleed ■ ■

Reliëfpanelen Voor bevestiging via adapter ■ ■ ■ ■

Reliëfpanelen Voor montage aan tafelconsole □ □ □

Fly-by reliëfpanelen Voor montage achter tafel via tafelconsoles ■ ■ ■

Reliëfpanelen Voor bevestiging via klemadapter □ □ □ ■ ■ ■

Reliëf-zijpaneel Voor bevestiging aan T-pootframe HE ■

Elektrische 
aansluitingen

Horizontaal Kabelgoot, klapgoot aan beide zijden 
uitklapbaar, kabelklem □ □ □ □ □ □

Verticaal Kabelslurf □ □ □ □ □ □

Verticaal Kabelkous □ □ □ □ □ □

Uitsparingen / adapters □ □ □ □

Schuifblad □ □ □ ■ ■ ■

Eenpersoonswerkplek Werkblad

LIFE.S



PERFECTIE 
TOT IN DETAIL.
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).

Door een speciale veertechniek 
is een optimale tegendruk van de rugleuning 

over het gehele spectrum (45 -150 kg) 
en voor elk gebruikersgewicht gewaarborgd.

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.

SYNCHROONMECHANISME
Gecombineerde gewichts-

snelverstelling en 
zithoogteverstelling.  

Gewichts-
snelverstelling

45 – 150 KG

KRUISVOET
In verschillende uitvoeringen. 

(aluminium met
verschillende poedercoatings, 

chroom, gepolijst aluminium 
of kunststof).

JET.III



Gewichts-
snelverstelling bij 
kunststof 
armleuningen*

45 – 130 KG

*behalve AL43

AL34
AL43

AL15

AL42

AL41

Kruisvoet kunststof

Gasveer leverbaar 
in de drie varianten:

laag, standaard en hoog

Kruisvoet aluminium

Wielen optioneel voor 
harde of zachte vloer

Neksteun

Kleerhanger

Stoffering

Lendensteun

Softbekleding

Zitkussen
optioneel tweekleurig

Zitkussen als
softbekleding

3D-weefsel

Netbespanning

0°
4°
8°

Conische 
kanteling 
4-8°

ZITNEIGVERSTELLING 
VIA KANTELCONUS 
standaard aanwezig. Instelbaar op 
een voorwaartse neiging van 4° of 8°.
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JET.III



DETAILS

3 | ZITKUSSEN TWEEKLEURIG
(ZWS), tweede kleur altijd zwart resp. 
antraciet in stofgroep 39.

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

5 | HOOGTEVERSTELLING 
RUGLEUNING
Snel en eenvoudig zonder knop.

1 | VIER RUGVARIANTEN
De rugleuning is 

verkrijgbaar als volledige 
stoffering, netbespanning, 

3D-weefsel of softbekleding.

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

6 | GEBRUIKSAANWIJZING
Rechtstreeks bij de zitting 
geïntegreerd en direct onder 
handbereik.

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

43

7

2

1

5

6

Verstelbereik van de rugleuning 
80 mm in hoogte

JET.III



5 jaar
garantie
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PRODUCTOVERZICHT 

■ Basisuitvoering   □ Optie

Techniek
Mechanisme Synchroonmechanisme ■

Openingshoek 27° ■

Synchroonverhouding 1:2,2 ■

Gewichts-snelverstelling 45–150 kg [gekeurde veiligheid: 130 kg (behalve AL43 slechts 120 kg), 
150 kg slechts zonder armleuningen of met AL15] ■

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 ■

Schuimrubber softbekleding □

Rugleuning
Netweefsel ■

3D-netweefsel ■

Gestoffeerd op 3D-netweefsel ■

Softbekleding zwart ■

In hoogte verstelbaar met 80 mm ■

Lendensteun 90 mm in hoogte verstelbaar, 20 mm in diepte verstelbaar □

Neksteun, achteraf monteerbaar 70 mm in hoogte verstelbaar, diepteverstelling in 3 posities □

Kledinghanger, achteraf monteerbaar Kunststof zwart, breedte 400 mm □

Armleuningen
Functionele 2D-armleuning (AL41) Verstelbaar in hoogte en breedte □

Multifunctionele 3D-armleuning (AL42) Verstelbaar in hoogte, breedte en diepte □

Multifunctionele 4D-armleuning (AL43, AL15) Verstelbaar in hoogte, breedte en diepte, armlegger zwenkbaar
2 uitvoeringen: armsteunhouder kunststof of gepolijst aluminium □

Multifunctionele 4D-Plus-armleuning (AL34) Verstelbaar in hoogte, breedte en diepte, armlegger zwenkbaar
extra breedteverstelling via de armlegger □

Afmetingen
Zithoogte 420–550 mm

Zitbreedte 500 mm

Zitdiepte 400–480 mm

Rugbreedte 480 mm

Rughoogte 600–680 mm

Kleuren
Kunststofdelen Zwart ■

Kruisvoet Kunststof zwart ■

Aluminium gepoedercoat ■

Aluminium gepolijst of verchroomd □

Wielen Zwart resp. met grijze loopringen voor harde vloer ■

Armleuningen Kunststof zwart, armsteunhouder gepolijst aluminium bij AL15 □

JET.III



AFDEKBLAD
(optioneel)

OPEN OPZETKAST

TUSSENFRAME

OPZETKLEPKAST

VERSCHILLENDE 
FRONTUITVOERINGEN
+ Open schap
+ Draaideurkast
+ Jaloeziedraaideurkast
+ Schuifdeurkast
+ Verticale kast

ZIJPANEEL
(links of rechts 

naar keuze)

PLANTENBAK

GLIJDERS

SOKKEL
90 mm

SOKKEL
30 mm

FRAME
+ Vierkante buis (20 x 20 mm)
+ Rechthoekige buis 
   (40 x 20 mm)
+ Ronde buis (ø 35 mm)

EXCLUSIVITEIT
IN HET MODULAIRE SYSTEEM.

ACTA.PLUS
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ZIJPANEEL
(links of rechts 

naar keuze)

FRAME
+ Vierkante buis (20 x 20 mm)
+ Rechthoekige buis (40 x 20 mm)
+ Ronde buis (ø 35 mm)

SOKKEL
30 mm of 90 mm

FRAME
bij 1600 mm breedte 
inspringend

GLIJDERS
rond (kunststof) of hoekig (chroom)

MULTIFUNCTIONELE 
RUIMTEVERDELER-KAST.

PLANTENBAK

VERSCHILLENDE HOOGTES
+ 1 tot 4 OH1

+ onderkant gesloten
+  vanaf 2 OH open, 

met metalen boekensteunen 
voor de stabiliteit

AFDEKBLAD
(optioneel)

BOEKENSTEUNEN VAN METAAL
in 2 designs 
(minimalistisch en organisch)

ACTA.PLUS ruimteverdeler-kast

1OH = ordnerhoogte



3

6

4

5

1 | AKOESTISCH WERKZAME FRONTEN
Dempen op effectieve wijze het geluid

2 | STOFFEN ACHTERWAND
De stoffen bekleding verbetert 

de ruimtelijke akoestiek.

3 | SCHAPMODULES
Verticale gatenrijboringen maken het mogelijk 

de legborden op elke hoogte te leggen.
21

DETAILS

7 7

ACTA.PLUS

4 | STABIELE METALEN LEGBORDEN 
Boekensteunen geven de nodige stevigheid.

5 | HANGMAPPENFRAMES MET 
PARALLELGELEIDING

Voor soepel en gelijkmatig in- en 
uitschuiven, ook bij intensief gebruik.

6 | UITTREKBARE KLEDINGHOUDER
De 450 mm diepe kast verandert in een 

garderobe voor kreukvrije opbergruimte.

7 | VERSCHILLENDE FRONTUITVOERINGEN
Elegante voorlopende fronten bij jaloezie- en 
schuifdeuren. Desgewenst zijn ook geïntegreerde 
fronten verkrijgbaar. 
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Constructie
Corpus 19 mm, met naar voren geplaatste fronten ■

Versterkte zij-afdekkingen, afdekbladen en achterwanden □

Hoogteraster 375 mm ■

Afmetingen
Hoogtes met sokkel 405 mm (1 OH1), 780 mm (2 OH1), 1155 mm (3 OH1), 1530 mm (4 OH1), 1905 mm (5 OH1), 2280 mm (6 OH1)

Breedtes 450 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1600 mm

Dieptes 450 mm + 600 mm met front, 430 mm + 580 mm zonder front

Sokkels en frame
Sokkel metaal, 30 mm hoog ■
Sokkel metaal, 90 mm hoog □
Glijders kunststof, rond □
Glijders kunststof, hoekig, verchroomd □
Frame metaal, 90 mm/150 mm hoog (niet voor 6 OH) □

Deuren met dempsluiting
Verticale uittrekelementen met automatische dempsluiting ■

Schuifdeurkasten met sluitdemping ■

Schuifdeuren met openingsdemping vanaf een breedte van 1200 mm □

Draaideurkasten met demping □

Sluiting
Slot met wisselcilinder ■

Verticaal uittrekelement met centrale sluiting en uittrekblokkering ■

Afwerkingen
Kunststof melamine ■

Fineer: versterkte afdekbladen en versterkt zijpaneel, front □

Hoogglansfronten en achterwanden □

Types
Draaideuren ■

Jaloeziedeur ■

Schuifdeuren ■

Verticale geleiders ■

Lockerkasten en kledingkasten ■

Klepkasten ■

Tussenschap ■

Opzetkasten, 1-3 OH1 □

Plantenbak ■

Ruimteverdeler-kast met boekensteunen van metaal (design minimalistisch of organisch) ■

Greepvarianten
Beugelgreep hoekig ■

Beugelgreep rond □

Booggreep □

Bruggreep □

Schelpgreep □

Draaiknop (met of zonder slot) □

Akoestische bekleding
Akoestische fronten en achterwand □

■ Basisuitvoering      □ Optie   1OH = ordnerhoogte

PRODUCTOVERZICHT
ACTA.PLUS



ACTA.PLUS Locker
Opbergmogelijkheden in 
mobiele werkomgevingen. 

NET.WORK.PLACE
Multitalent voor flexibele communicatieruimten.

QUIET.BOX Duo Organic
Ruimtelijke oplossing voor 
geconcentreerd werken
en korte besprekingen.

K+N STANDBY.OFFICE 2.0
Flexibele, ruimtebesparende alles-in-één-oplossing 
voor flexibele manieren van werken. 

K+N BALANCE.CHAIR
Innovatie voor meer beweging: 
bureaustoel en stahulp in één.

QUIET.BOX Duo Organic
Ruimtelijke oplossing voor 
geconcentreerd werken
en korte besprekingen.



Als toonaangevend merk 
op het gebied van 

kantoormeubilair en 
ruimtesystemen ontwikkelt 

König + Neurath
oplossingen voor 

individuele 
arbeidsculturen.

König + Neurath denkt samen met de gespecialiseerde handel 
met zijn klanten mee gedurende het hele proces van de 

kantoorinrichting. Met gedifferentieerde stijlwerelden, 
vormbewust meubilair en digitale oplossingen biedt het in 

1925 opgerichte familiebedrijf de mogelijkheid om de 
verandering in de werkomgeving met succes mee vorm te geven.

PUBLICA barkruk
Comfortabel zitten – 
ook verhoogd.

QUICK.II
Gezonde ondersteuning –
gewoon vanuit stand.



KN-07.19/KP/2/0,5/0,5/0,5

Deutschland
König + Neurath AG
Büromöbel-Systeme
Industriestraße 1–3
61184 Karben
T +49 6039 483-0
info@koenig-neurath.de

Great Britain
K + N International
(Office Systems) Ltd
52 Britton Street
London EC1M 5UQ
T +44 20 74909340
info@koenig-neurath.co.uk

Nederland
König + Neurath Nederland
Office Furniture
Beethovenstraat 530 
1082 PR Amsterdam
T +31 20 4109410
info@konig-neurath.nl

France
König + Neurath AG
Showroom Paris
66, rue de la Victoire
75009 Paris
T +33 1 44632393
info@koenig-neurath.fr

Schweiz
König + Neurath (Schweiz) GmbH
Büromöbel-Systeme
St. Gallerstrasse 106 d
CH–9032 Engelburg / St. Gallen
T +41 52 7702242
info@koenig-neurath.de

koenig-neurath.com


