
LET'S CHANGE!
IDEEËN VOOR HET  
NIEUWE WERKEN

Diversiteit en modulariteit
TALO.YOU, K+N NOOK EN QUICK.III



Werksituaties kunnen  
snel veranderen.
Onze meubilerings- 
ideeën veranderen 
met u mee.

De ontwikkelingen rond de coronapandemie hebben ons met 
een razende snelheid een nieuwe werkelijkheid ingeslingerd. 
Plotseling was de toekomst aangebroken. En wij zaten er 
middenin! Ook bij König + Neurath heeft een herbezinning 
plaatsgevonden. Wij initieerden veranderingsprocessen en 
analyseerden ons productaanbod op zijn vermogen om in te 
spelen op verschillende toepassingssituaties. 

Vandaag presenteren wij u het resultaat:  
een werkomgeving die zich volledig aanpast aan uw 
behoeften. Uw werkplek, customized by you!
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WERKPLEK OF  
CREATIEVE ZONE –
ALLES WAT VANDAAG 
BIJ U PAST

Ook al verandert de wereld om u heen constant – blijf trouw 
aan uzelf. Breng uw individuele vaardigheden in, benut uw 
talenten en creëer de randvoorwaarden die dat mogelijk 
maken. Bij de inrichting van eenpersoonswerkplekken kan 
ons nieuwe tafelsysteem TALO.YOU volledig worden 
afgestemd op uw arbeidscultuur en behoeften. Pure 
individualiteit, vormgegeven in onze stijlcollectie PURE.

Multifunctionele bergruimte 
De persoonlijke box in zwart (van gerecycled 
kunststof) of wit, waarin uw werkbenodigdheden 
veilig kunnen worden opgeborgen,  
kan aan de tafel worden gemonteerd of is 
verkrijgbaar met wielen en zitkussen. 

Producten:
TALO.YOU eenpersoonswerkplek met persoonlijke box, OKAY.III, TALO.YOU bespreektafel met QUICK.III,  
NET.WORK.PLACE elementen
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De digitale transformatie heeft ook gevolgen voor het kantoorlandschap.  
Om het hoge tempo van de veranderingen te kunnen bijbenen, moet de analoge 
wereld flexibel zijn. Met onze personaliseerbare meubelideeën sluiten wij aan bij 
de totale diversiteit van het werken. En wel zodanig dat deze op elk gewenst moment  
weer kan worden aangepast. TALO.YOU is configureerbaar als afgeschermde losse 
tafel, werktafel of ook als vergaderoplossing. Ons digitale tool K+N SMART.OFFICE 
ondersteunt u bovendien bij het reserveren van beschikbare werkplekken of 
vergaderruimtes.

Slim opgelost 
Onze digitale tool K+N SMART.OFFICE geeft  
als een deurbordje via tablet of smartphone 
aan welke ruimten of werkplekken vrij, bezet  
of reeds geboekt zijn.

ONZE VISIE:
SCHAALBARE OPLOSSINGEN

Producten:
TALO.YOU Werkblad met zijpaneel, AURAY low back, persoonlijke box op wielen,  
QUIET.BOX Duo XL, K+N NOOK, bespreektafel rond 
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TRANSFORMATIE? TRANSITIE?
WORKFLOW!

Een succesformule voor goede ideeën en duurzame 
ontwikkeling is: flexibiliteit. Snelle herbezinning, 
transparante communicatie en proactief handelen werken 
het best in een werkomgeving die zich kan aanpassen, niet 
alleen aan de desbetreffende taak, maar ook aan de oplossing. 
Zoals hier TALO.YOU. Als flexibele stapeltafel is hij even 
beweeglijk als de lichte stahulp QUICK.III.

Producten:  
TALO.YOU stapeltafel met hygiëneschermen, QUICK.III,  
K+N NOOK loketstoel, LIFE.S Interaction, NET.WORK.PLACE Organic elementen
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Hoe zullen wij morgen werken? In ieder geval samen. Er wordt beweerd dat 
connectiviteit de krachtigste megatrend van onze tijd is. Netwerkvorming kent vele 
aspecten. Op haar mooist is zij als ze ontstaat in inspirerende ruimten waar –  
digitale of analoge – communicatie plaatsvindt en creativiteit in een flow komt.  
Ons vergadersysteem TALO.YOU biedt u volledige vormgevingsvrijheid: basisvormen, 
oppervlakken, materialen en kleuren zijn schaalbaar voor alle toepassingsgebieden. 

ZOOM IN:
MEETING MET MEERWAARDE

Producten:
TALO.YOU vergadertafels met hygiëneschermen,  
K+N NOOK vergaderstoel, QUIET.BOX Duo XL,  
NET.WORK.PLACE Organic elementen
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Plotseling behoorde werken op afstand (‘remote working’) tot de dagelijkse werkpraktijk van heel veel 
mensen – en vermoedelijk zal het ook zo blijven. Decentrale structuren bevorderen niet alleen de 
individuele vrijheid, ze veranderen ook kantoren en de kijk op onze woonomgeving. Om ervoor te zorgen 
dat uw thuiswerkplek op een harmonische manier in uw woonomgeving wordt geïntegreerd, kan de  
TALO.YOU eenpersoonswerkplek volledig op uw stijl worden afgestemd en veelzijdig worden gebruikt. 
Geheel in lijn hiermee kunt u onze nieuwe comfortabele K+N NOOK volledig naar eigen smaak configureren. 

Producten:  
TALO.YOU met A-pootframe, K+N NOOK bezoekersstoel, persoonlijke box op wielen,  
NET.WORK.PLACE Organic elementen, MOVE.MIX projectstoel, ACTA.PLUS schuifdeurkast

STAY HOME
STAY CONNECTED
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TALO.YOU
K+N NOOK

QUICK.III

Waar het bij de kantoor-
planning echt op aankomt?  
Uzelf.  
Maak kennis met de  
diversiteit van ons  
personaliseerbare meubilair.  



TALO.YOU K+N NOOK EN QUICK.III

K+N NOOK 
BEZOEKERS- EN VERGADERSTOEL

 + Vrijdragende fraaie kunststof rug,  
ongestoffeerd of met opdekstoffering

 + Armleuning van zwart kunststof en  
direct aan de rugleuning bevestigd

 + Verschillende framevormen  
en frametypes beschikbaar

 + Vergaderstoel op kruisvoet,  
in hoogte verstelbaar, vaste zitting en rug

 + Zitkussens en rugkussen bij alle  
framevarianten zonder gereedschap  
verwisselbaar

TALO.YOU

 + Configureerbaar voor alle toepassingsvereisten: 
Eenpersoonswerkplek, werkblad,  
bespreek-, vergader- of stapeltafel

 + Frame-design als ronde of vierkante buis

 + A-pootframe-designvariant, ook op wielen

 + Hoogte-aanpassing: 
Hoogteverstelling van 650 tot 850 mm 
Motorverstelling van 640 tot 1300 mm

 + Vaste hoogte van 750 mm voor vergadertafels  
en stapeltafels

 + Metalen Kabel- of klapgoot,  
klapgoot van kunststof

 + Diversiteit van aan- en opbouwelementen

 + Uitgebreide tafelbladspecifieke elektrische 
voorzieningen, elektrificatiebrug

 + Optioneel leverbaar gedemonteerd en  
verpakt in kartonnen doos

QUICK.III

 + Geschikt in communicatiezones of op de werkplek

 + Hoogteverstelling d.m.v. gasveer die onder de zitting 
rechts en links kan worden geactiveerd

 + Zithoogte van 535 tot 750 mm – instelknoppen  
dienen tegelijkertijd als handvat

 + Gestoffeerde zitting is bekleed met robuuste stof

 + Antislip-profilering zorgt voor optimale stabiliteit
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MAAK KENNIS MET  
nog meer paneelvarianten  
voor de visuele en 
akoestische bescherming in 
onze productportfolio 

8 52

TALO.YOU

8 52

TALO.YOU

Bench

TALO.YOUTALO.YOU

SYSTEEMOVERZICHTEN 
EENPERSOONSWERKPLEK

TEAMWERKPLEK

CPU-houder light

Kabelkous

Kabelslurf Onderbouwlade

Toolbox
Schuifbladvergrendeling

Kabelgoot vast 
Afdekking van de hoofdtraverse

Centrale kabelgoot

Klapgoot

Afdekking van de centrale kabelgoot

Tafelpaneel in het midden

Tafelpaneel INSIDE.25

Achterschot
via consoles te bevestigen

Achterschot voor  
montage aan bladzijde

Afstandhouder

INSIDE.25 flyby-paneel

Onderstel in één lijn  
met bladrand

HE-motor

Inspringende onderstel

Hygiënepaneel

Omhoog/omlaag- 
bedieningspaneel,  

4-voudig geheugen

Zij-aanzetblad  
voor printer

Net Box Smart,  
vastklembaar

T-pootframe, vierkante buis
voetsteun op glijders/wielen

T-pootframe, ronde buis 
voetsteun op glijders/wielen

A-pootframe,  
vierkante buis

A-pootframe,  
ronde buis

Persoonlijke box

Zijpaneel plaatstaal,  
ongeperforeerd en geperforeerd, 2-delig

Klapgoot van kunststof

Metalen klapgoot

Frame
ronde buis

Frame
vierkante buis

Bedieningspaneel voor 
motorverstelling

omhoog / omlaag / 4-voudig 
geheugen

T-pootframe,  
vierkante buis
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Konferenz

300

Konferenz

Konferenz

Staffeltisch
Staffeltisch

BesprechungBesprechung

VERGADERTAFELS
TALO.YOUTALO.YOU

T-pootframe, vierkante buis 
met voetsteun CURVE

Vast 
Motor

Bladoverstekken  
300 mm

Onderstel met 
bladconsoles

Klapgoot

T-pootframe, ronde buis  
met voetsteun CURVE

Voetsteun FLAT

Voetsteun FLAT

Voetsteun STEEL

Voetsteun STEEL

A-pootframe
vierkante variant

A-pootframe
ronde variant

Tussenpootframe

2-delig blad,
diepte 800 -1 200 mm

Vaste 
motor

2-delig blad,
dieptes 1400 / 1600 mm

Tussenpootframe

Bladdiepte  
1400/1600 mm

4-pootframe,
vierkante buis

4-pootframe,
ronde buis

STAPELTAFEL

BESPREEKTAFEL

A-pootframe
vierkante variant

A-pootframe  
vierkante buis op wielen

Frame vierkante buis  
op wielen

Onderstel met 
bladconsoles

Metalen klapgoot

Zichtschot,  
geperforeerd plaatstaal

Tafelblad met 
klapmechanisme

Draaibare contactdoos  
voor bekabeling

Frame ronde buis  
op wielen

A-pootframe
ronde variant

A-pootframe  
ronde buis op wielen

Frame vierkante buis met 
voetsteun CURVE

T-pootframe, 
symmetrisch

Vast
Motor

Frame ronde buis met 
voetsteun CURVE

Voetsteun FLAT

Voetsteun FLAT

Voetsteun STEEL

Voetsteun STEEL

20 | 21



1

TALO.YOUTALO.YOU

DETAILS

3 | FRAMEDESIGN
Zuilen van vierkante of ronde buis kunnen 
worden uitgebreid met A-pootframes in stalen 
buis of gefineerd 

2| ONDERSTELVARIANTEN
Symmetrisch op glijders of wielen.

1 | ZIJFRAME-ELEMENTEN
Vierkante buis (70 x 70 mm)

Frame van ronde buizen (ø 70 mm)

6 | MET STOF BEKLEEDE TAFELPANELEN
Flexibel met tafelpaneel in combinatie met adapter of klemadapter of 
ook als flyby-panelen voor montage achter de tafel.

4 | KABELKOKER MET KABELSLURF
Voor een verticale bekabeling bij motor-  
en liftverstelling

5 | PC-HOUDER
Kan aan de buiten- of binnenzijde van het  
onderstel worden gemonteerd

7 | KABELGOTEN
Starre kabelgoten of klapgoten  

Centrale kabelgoten met of zonder afdekking, 
hoogte vanaf de vloer: 420 mm, afmetingen:  

H 100 x D 249/219 mm

1

2 2 3

6

6 6

4 5

7

7 7 7

HOOGTEVERSTELLINGS- 
VARIANTEN 
- Vaste hoogte
- HE-hoogteverstelling
- Elektromotor
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12 | ONDERBOUWLADE
Onderbouwlade van kunststof, afsluitbaar  
Belasting max. 4 kg  
Behuizing zwart of wit 

13 | TOOLBOX
Toolbox met of zonder bekerhouder  
voor twee bekers van kunststof  
In zwart of wit, 
bekers in zwart of grijs 

9 | E-RICHEL
Met borstel en functionele rail voor de 
bevestiging van beeldschermhouders.  

Ook geschikt voor het werkblad.

14 | PERSOONLIJKE BOX
Multifunctioneel te gebruiken als  
opbergsysteem en zitelement  
(met mobiel frame op wielen  
en gestoffeerd zitkussen)

MATERIAAL 
De persoonlijke box in 
zwart is gemaakt van 
duurzaam gerecycled 
materiaal. 
(ABS/PA6 GF30 
gerecycled materiaal)

18 | KEYSTONE
Het systeem voor het aansluiten van stekkers 
kan worden geleverd met de extra 
indelingsoptie USB-A 3.0 Key Stone

17 | SLOTEN
De deur sluit met ‘softclose‘ intrekdemping  

Deze is desgewenst voorzien van  
een wisselcilinder of cijferslot. 

15 | BEVESTIGING AAN TAFELBLAD
Via consolebevestiging kan de box links of 
rechts aan een blad van 25 mm worden 
aangebracht De bevestigingsset wordt 
meegeleverd. De box is 180° draaibaar en  
kan dus aan beide kanten van de tafel worden 
gemonteerd. 

16 | INTERIEUROPTIES
Tot de optionele binnenindeling  
behoren sleutel- en telefoonhouder

10 | BEDIENINGSPANEEL
In 2 uitvoeringen voor de traploze, motorische 
hoogteverstelling.

8

8 | LICHTLOPEND  
SCHUIFBLAD
Voor een ergonomisch comfortabele en snelle 
toegang tot het kabelmanagement van bovenaf.

11 | CONSULTANCY-TAFEL
Als organische vrije vorm of hoekvorm. 

Framebreedte 1600 mm  
Afhankelijk van de behoefte kan men links of 

rechts aan de tafel plaatsnemen

99

10 10

11

17

18

17

12

14

15 15 16

13

TALO.YOUTALO.YOU
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TALO.YOU K+N SMART.OFFICE

K+N SMART.OFFICE

Met  

K+N SMART.OFFICE  
STUDY  
maakt u het gebruik van ruimte en meubilair 
transparant en worden verbetermogelijkheden 
inzichtelijk – zo verhoogt u uw ruimte-efficiëntie.

+  Gebruik en bezettingsgraad van  
ruimten en hulpmiddelen herkennen

+  Gegevens in real time bekijken

+  Uitgebreide analyses gebruiken voor nieuwe, 
efficiënte ruimte-indelingen en -planningen

Met  

K+N SMART.OFFICE 
COMPANION  
kunnen medewerkers ruimten en werkplekken 
eenvoudig reserveren. Hierdoor wordt de organisatie 
van dynamische arbeidsculturen efficiënt.

+   Vrije ruimten en werkplekken vinden  
en reserveren

+  Filteren op het aantal personen en voorzieningen

+  Aanraakbeeldscherm in de vergaderruimten,  
onmiddellijke boeking mogelijk

+  Collega’s vinden

Ontdek het zelf op
smart-office.de

DETAILS
WERKBLAD

19 | MIDDENPANEEL ALS ZICHTSCHERM
Het akoestisch werkzame paneel biedt privacy 

en schermt akoestisch af

20 | FUNCTIONEEL ZIJPANEEL
Naar keuze met geperforeerde plaat  

of gesloten voor kabeldoorvoer.

19 19

20

Vol vertrouwen de uitdagingen van de flexibele arbeidscultuur 
aangaan – met slimme ondersteuning.

Hoe organiseren wij ruimten en processen efficiënt als werk 
overal plaatsvindt? Hoe stellen wij flexibele projectteams in staat 
om gestructureerd te werken en daarbij gezond te blijven?  
K+N SMART.OFFICE integreert ruimte, meubilair en mens in één 
netwerk en verandert zo uitdagingen in kansen.

K+N SMART.OFFICE is een digitale service die ruimten eenvoudig 
organiseert en efficiënt laat benutten. Hiervoor worden sensoren 
in ruimten en op meubelen geïnstalleerd.  K+N SMART.OFFICE 
kan worden gebruikt via de app of vanaf elk bureaublad.

Het systeem omvat modules, die u al naar gelang uw behoeften 
afzonderlijk of gecombineerd in uw infrastructuur kunt 
integreren.
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OPPERVLAKKEN

GK Grijs

SN Amerik. noten 
naturel

KH Lichtgrijs

WI Zuiver wit

UM Melange

KT Aluminium-
kleurig

GW Grijswit

AA Acacia

AO Ahorn

ET Eiken naturel

MB Beuken

NM Noten

UL Iep

EN Eiken naturel

BH Beuken ongebeitst

CK Amerik. kersen

AH Canad. esdoorn  
gebeitst

Technische wijzigingen, drukfouten en programmawijzigingen voorbehouden. 
Om druktechnische redenen zijn kleurafwijkingen t.o.v. de originele kleuren mogelijk.

TAFELBLADEN ONDERSTELKLEUREN

7J Fenix donkergrijs 

7I Fenix donkerbeige

7M Fenix wit

7V Fenix zwart KSS Zwart

KUNSTSTOF 
EFFEN

FENIX STRUCTUUR-
LAK

POEDERCOA-
TING  
METAAL

FINEERKUNSTSTOF 
DECOR

WI Zuiver wit

PK Metaal naturel

KS Zwart RAL 9011

GK Grijs

GW Grijswit

KH Lichtgrijs

AM Antraciet metallic

AL Aluminiumkleurig

GC Chroom

TALO.YOU

  1 | DRAADLOZE OPLADER 
Mobiele apparaten draadloos opladen, tafelblad 

gemarkeerd met een sticker

  2 | VARIABELE ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN  
U kunt beschikken over alle gangbare  

elektrische aansluitingen 

3 | INTELLIGENTE CONTACTDOOS 
Draaibare contactdoos met 3-, 4- of 5-voudig  

bruikbare contactdooseenheden

7 | OPGERUIMDE OPLOSSING 
Deze flexibele kabelklem houdt  
max. acht kabels bijeen onder het tafelblad.

6 | PRAKTISCHE KABELDOORVOER 
Doelmatig en onopvallend:  

de kabeldoorvoerdoos van kunststof.

4 | GEÏNTEGREERDE KABELKLEP 
De geïntegreerde kabelklep  
beschikt over variabele contactdozen

5 | VEELZIJDIGE CONTACTDOOS 
De tafelcontactdoos kan flexibel aan de tafel 
worden geklemd en biedt ruimte voor 
verschillende aansluitingen

2

1

3

5

6

7

ELEKTRISCHE VOORZIENINGEN
VERGADERING EN BESPREKING

4
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– ■ – ■

■ ■ –

– ■ ■ ■

– ■ ■ ■

– ■ ■ ■

1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm 2400, 2800, 3200, 4000 mm 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 
2400, 2400, 3200, 3600, 4000 mm

1480, 1680, 1880 mm 800 mm 1400, 1600 mm 800, 1000, 1200 mm

– 750 mm 750 mm 750 mm

650 – 850 mm – – –

640 – 1300 mm  
dubbele telescopische zuil

640 – 1300 mm  
dubbele telescopische zuil

640 – 1300 mm  
dubbele telescopische zuil

640 – 1300 mm  
dubbele telescopische zuil

25 mm spaanplaat gecoat 25 mm spaanplaat gecoat 25 mm spaanplaat gecoat 25 mm spaanplaat gecoat

13 mm geperst laminaat – – –

Fineer Fineer Fineer Fineer

Fenix Fenix Fenix Fenix

Afschuining aan onderzijde van 15° bij 
25 mm blad

Afschuining aan onderzijde van 15° bij 
25 mm blad

Afschuining aan onderzijde van 15° bij 
25 mm blad

Afschuining aan onderzijde van 15° bij 
25 mm blad

Bladhoeken met radius – Bladhoeken met radius Bladhoeken met radius

□ – – –

□ □ □ □

■ – – –

□ – – –

■ – – –

□ □ □ □

Optioneel via adapter – – –

Aanbouwbladen, PC-houder,  
printerblad, zijpaneel met  
geperforeerde plaat of gesloten

– – –

– Achterschot – –

Persoonlijke box optioneel met toebe-
horen – – –

onderbouwlade – – –

Bekleed met akoestisch werkzame stof, 
reling, flyby-paneel – – –

Bladconfiguratie

Poot/onderstel
T-pootframe (vierkante en ronde buis) ■

4-poots zuil met verbindingsdwarsbalk –

A-pootframe ■

Voetsteun ■

Wielen ■

Afmetingen
Breedten 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800,  

2000 mm

Diepten 600, 700, 800, 900, 1000 mm

Hoogte-aanpassing
Vaste hoogte –

Hoogteverstelbaar 650 – 850 mm

Elektromotor 640 – 1300 mm  
dubbele telescopische zuil

Werkbladen
Bladdiktes 25 mm spaanplaat gecoat

13 mm geperst laminaat

Fineer

Fenix

Afschuining aan onderzijde van 15° bij 
25 mm blad

Bladhoeken met radius

Elektrische voorzieningen
Schuifblad  □

Horizontaal Met bijpassende klapgoot of kabelklem □

Verticaal Extra kabelslurven, kabelkoker  
en kabelkous vastklembaar ■

Uitsparingen / adapters Uitsparingen en adapters vrij plaatsbaar □

E-richel met borstel en functionele rail ■

Elektrische voorzieningen aan bladzijde Optioneel elektrificatie-elementen beschikbaar □

Aanbouwelementen 3e niveau
Optioneel via adapter

Aan de zijkant –

Naar beneden Achterschot

Persoonlijke box optioneel met toebe-
horen

onderbouwlade

Tafelpanelen Bekleed met akoestisch werkzame stof, 
reling, flyby-paneel

TALO.YOUTALO.YOU

SYSTEEMOVERZICHT
Losse tafel Werkblad Stapeltafel

■ Basisuitvoering    □ Optie

Conferentietafel Overleg
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Technische wijzigingen, drukfouten en programmawijzigingen voorbehouden.  
Om druktechnische redenen zijn kleurafwijkingen t.o.v. de originele kleuren mogelijk.
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SELECTIE STOFFEN  
EN KLEUREN

K+N NOOK

K+N NOOK GET THE LOOK!

RUG
Vrijdragende kunststof rug ongestoffeerd 
of met opdekstoffering

STOFFERING
Keuze uit verschillende stoffen  

en kleuren uit de  
K+N stoffencollectie

ARMLEUNINGEN
Comfortabele leuning van zwart 

kunststof direct aan de rugleuning 
bevestigd 

FRAMES
Verschillende modellen leverbaar:
+ vierpoot en sledestoel, stapelbaar 
+ vierpoot op wielen 
+  centraal vierpootsframe
+ op kruisvoet
+ als loketstoel

K+N NOOK LOKETSTOEL
op kruisvoet  

met of zonder wielen

K+N NOOK

GETEST 
VOOR 
PERSONEN  
TOT 130 KG
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K+N NOOK

PRODUCTOVERZICHT

Frame
Vierpoot Ronde stalen buis, stapelbaar (4 x) ■

Vierpoots op wielen Ronde stalen buis, stapelbaar (3x) ■

Sledestoel Ronde stalen buis, stapelbaar (4 x) ■

Rugleuning
Kunststof zwart ongestoffeerd ■

Kunststof zwart gestoffeerd ■

Armleuningen
Vast, armlegger kunststof zwart ■

Afmetingen
Zithoogte

 - op glijders Vierpoot 440 mm, sledestoel 445 mm

 - met kantelbeveiliging Sledestoel 434 mm

 - op wielen Vierpoot 440 mm

Zitbreedte 439 mm

Zitdiepte 470 mm

Rugbreedte 466 mm

Totale hoogte Vierpoot 906 mm, sledestoel 910 mm

Hoogte armleuningen  
vanaf de vloer 688 mm

Kleuren

Onderstel Zwart, zwart mat structuur,
aluminiumkleurig, wit, chroom

Glijders Zwart

Wielen Zwart

Armleuningen in onderstelkleur, armlegger zwart

Zitschaal Zwart

Onderstel
Vierpoot (centrale vierpoot) Staal ■

Kruisvoet Kunststof zwart ■

Aluminium gepoedercoat zwart, zwart mat 
structuur, aluminiumkleurig, wit □

Aluminium gepolijst, verchroomd □

Loketstoel met kruisvoet Kunststof zwart ■

Aluminium gepoedercoat zwart, zwart mat 
structuur, aluminiumkleurig, wit □

Gepolijst aluminium □

Rugleuning
Kunststof zwart ongestoffeerd ■

Kunststof zwart gestoffeerd ■

Armleuningen
Vast, stalen buis, armlegger kunststof 
zwart ■

Afmetingen
Zithoogte

 - op glijders Vierpoot 440 mm, kruisvoet 389 – 510 mm,
loketstoel 594 - 799 mm

 - op wielen Kruisvoet 425 – 546 mm,  
loketstoel 630 – 835 mm

Zitbreedte 439 mm

Zitdiepte 470 mm

Rugbreedte 466 mm

Totale hoogte Vierpoot 906 mm, kruisvoet 896 mm,
loketstoel 1120 mm

Hoogte armleuningen  
vanaf de vloer Vierpoot 688 mm

Kleuren

Frame Zwart, zwart mat structuur,
aluminiumkleurig, wit, chroom

Kruisvoet Zwart, zwart mat structuur, aluminium-
kleurig, wit, chroom, gepolijst aluminium

Kruisvoet loketstoel
Zwart, zwart mat structuur, aluminium-
kleurig, wit, gepolijst aluminium
Voetring zwart, bovenkant aluminium

Glijders Zwart

Wielen Zwart

Armleuningen
Zwart, zwart mat structuur,
aluminiumkleurig, wit, chroom
Armlegger zwart

Zitschaal Zwart

Bezoekersstoel Vergaderstoel

DETAILS
K+N NOOK

1 1

2

4

3

1 | RUG
Fraai en modern, ongestoffeerd of naar keuze 
met opdekstoffering

2 | ARMLEUNING
Van zwart kunststof en direct  
aan de rugleuning bevestigd

3 | SLEDESTOEL-UITVOERING
Voor gebruik op tapijt zonder glijders met 

kantelbescherming vóór aangeboden

4 | FRAMEVARIANT VERGADERSTOELEN
Nieuw frame met vier poten centraal vanuit  
het midden.

VORMGEVINGSMOGELIJKHEDEN BEZOEKERS- EN VERGADERSTOELEN
OKAY.II, JET.ONE en JET.II beschikbaar in veel nieuwe frame-  
en armleuningvarianten.

5 jaar
garantie

■ Basisuitvoering    □ Optie
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QUICK.III  
STIJLVAST STAAN

QUICK.IIIQUICK.III

DETAILS EN 
PRODUCTOVERZICHT.

1 | FUNCTIEKNOPPEN 
De toetsen rechts en links onder de zitting 
activeren de hoogteverstelling en dienen 
tegelijkertijd als handvat.

2 | STABILITEIT 
Door zijn slipvaste profilering heeft de voet van 
QUICK.III ondanks zijn beweeglijkheid in alle 
richtingen een optimale stabiliteit. 

3 | VERZENDING EN VERPAKKING 
QUICK.III wordt altijd gedemonteerd en in doos 
verpakte verpakking geleverd – standaard per 
vrachtwagen of per pakketdienst (meerprijs 
mogelijk). De montage- en gebruiksaanwijzing 
staat op de verpakking. 

ZITKUSSEN 
Comfortabele bekleding,  

bekleed met robuuste stof. 

HOOGTEVERSTELLING 
Door middel van gasveer intuïtief 

rechts en links te verstellen. 

ZITHOOGTE 
De zithoogte is van 535 mm  
tot 750 mm instelbaar. 

KLEURMOGELIJKHEDEN
Standaard leverbaar in zwart of wit frame 
met zwart zitkussen.

STEUNVOET
De slipvaste profilering geeft  

QUICK.III ondanks zijn beweeglijkheid 
in alle richtingen optimale stabiliteit. 

535 - 750 mm

1

2

Techniek
Traploze zithoogteverstelling 535 - 750 mm via gasveer ■

Zitting
Gestoffeerd, zwart ■

Gestoffeerd, stofgroep 14 □

Afmetingen
Bodemplaat 380 mm ø

Sta-/zithoogte 535-750 mm

Zitbreedte 370 mm

Zitdiepte 240 mm

Gewicht 5,6 kg

Verpakking Kartonnen verpakking 440 x 380 x 300 mm

Optionele vormgeving van de zitting ook 
in stofgroep 14.
Een greep uit de stofkleuren als voorbeeld

3

■ Basisuitvoering    □ Optie
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QUIET.BOX DUO XL
Vrijstaande Meeting-Cube voor vier personen 
– als organische of rechtlijnige variant.

OKAY.III
De bureaustoel met terugveereffect

LIFE.S INTERACTION
Multifunctionele oplossing voor 
spontaan overleg  
in communicatie- en bistroruimten.

AURAY
Representatieve management- en vergaderstoel voor design-
liefhebbers in strakke vormgeving.

NET.WORK.PLACE Organic
De mooiste voorwaarden voor beter werken. 

Als toonaangevend merk op 
het gebied van kantoor-

meubilair 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 veran dering in 

de werkomgeving met succes mee vorm te geven.



koenig-neurath.com KN-03.21/KP/2/1/0,5/0,5

Deutschland
König + Neurath AG
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