
In het frame geïntegreerde 
LAMP VAN ARTEMIDE

Via een aanwezigheidssensor 
wordt de verlichting 

automatisch in- en 
uitgeschakeld en wordt de 

helderheid ervan aan de 
omgeving aangepast.  

De verlichting is niet achteraf 
monteerbaar.

EENVOUDIGE 
HOOGTEVERSTELLING 
Door een geïntegreerde 
gasveer is het tafelblad 

eenvoudig en zonder 
krachtsinspanning met de 

hand verstelbaar. 

BALDAKIJN
Zijn akoestische 
effectiviteit  
dempt het geluid 
aanzienlijk.

ALUMINIUM FRAME 
Kies tussen witte en zwarte 

structuurlak.

ACHTERWAND 
De wand is akoestisch 
werkzaam, beweegt samen met 
het beweegbare tafelblad naar 
boven of beneden – en kan 
bovendien afzonderlijk worden 
versteld via een praktische 
bowdenkabel. 
Verschillende kleuren en 
stofgroepen naar keuze.

TAFELBLAD
Het blad is verstelbaar 
zonder stroom of 
gereedschap: De lifttafel 
kan traploos worden 
ingesteld op een hoogte van 
600 mm tot 1400 mm. 
Contactdozen, USB-
aansluitingen en draadloze 
opladers kunnen 
desgewenst worden 
geïntegreerd. 

KLAPMECHANISME 
Voor transport of opslag 
kan het tweedelige 
tafelblad heel eenvoudig 
naar boven worden 
geklapt.  

VOETSTEUN VAN STAAL
Desgewenst ook verkrijgbaar met 

glijders.

K+N STANDBY.OFFICE 2.0 
RONDOM GOED  
INGERICHT.
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1 I Produktempfehlung

K+N STANDBY.OFFICE 2.0   
INFOKAART

Breedte 1707 mm

Diepte 800 mm 

Hoogte 1987 mm

Voetsteun Wielen, optioneel Glijders

In hoogte verstelbaar HV lift 600 tot 1400 mm

Gasveer extra gewicht +20 kg, optioneel +40 kg

Blad 1-delig zonder klapfunctie 1600 x 800 mm

Blad 2-delig met klapfunctie 800 x 295 mm 
1600 x 800 mm

Slimme PC-houder Incl. klittenbandbevestiging 
(niet voor 2-delig tafelblad)

Bekabelingsset 4-voudige contactdoos met  
stroomtoevoerkabel 5000 mm

www.koenig-neurath.com

1 | FLEXIBELE 
MONITORHOUDER

Voor de bevestiging van 
beeldschermen.

2 | AKOESTISCH GEOPTIMALISEERDE 
BALDAKIJN
Beperkt storende geluiden, zorgt voor  
meer privacy.

3 | SLIMME PC-HOUDER
Voor het ruimtebesparend opbergen van mini-pc’s.

4 | KABELBUIS VAN TEXTIEL
Voor een elegant weggewerkte bekabeling.

5 | AFSLUITBAAR OPBERGVAK
Van degelijk plaatstaal voor het veilig bewaren van 

persoonlijke voorwerpen. Optioneel verkrijgbaar.

6 | UITGEBREIDE ELEKTRISCHE 
VOORZIENINGEN

Contactdozen, USB-aansluitingen en draadloze 
oplader kunnen desgewenst worden 

geconfigureerd.

7 | STABIELE VOETSTEUN
Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: met glijder of 
voor mobiel gebruik op wielen.


