
MEER SCHWUNG 
VOOR UW WERKRITME

OKAY.III



Onze bureaustoel 
met terugveereffect
De werkomgeving verandert: zij wordt flexibeler, leven  
en werken lopen steeds meer in elkaar over.  
Ook het kantoormeubilair moet hieraan een bijdrage leveren, 
bij het werkritme passen en het lichaam ontlasten.  
Tijd voor een bureaustoel als OKAY.III! Door zijn flexibele 
rugleuning ervaart u bij het achterover leunen een 
terugveereffect – u zinkt vrijwel gewichtloos naar achteren, 
wordt weer opgevangen en gestabiliseerd. Dat stimuleert u 
tot meer beweging, bevordert de doorbloeding en maakt een  
gezonder zitgedrag mogelijk. Wat bovendien bijdraagt  
aan het ontspannen karakter zijn de huiselijke look en de  
harmonische vorm.
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Nog maar kort geleden waren werk en vrije tijd duidelijk van elkaar gescheiden.  
De digitale transitie verandert dit in toenemende mate. Daarmee stijgen ook de 
eisen aan de werkomgeving. De plek waar ik mijzelf inbreng en tot mijn recht kom, 
moet toch zo aangenaam mogelijk zijn? Een bureaustoel als OKAY.III, die hier te 
vinden is in een duidelijk en sober vormgegeven open space kantoor, zorgt met zijn 
bijzondere eigenschappen en zijn behaaglijke look voor echte behaaglijkheid.

WAAR VOELEN UW
IDEEËN ZICH THUIS?

Producten:
TALO.S, OKAY.III bureaustoel, ladenblok, QUICK.II,  

ACTA.PLUS apothekerskast en schap, NET.WORK.PLACE elementen
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Producten:
DO IT.4 (rechthoekige buis), OKAY.III bureaustoel, ACTA.PLUS Locker, NET.WORK.PLACE elementen

Hoe diverser de bundeling van expertise, hoe succesvoller 
het teamwerk. Want buitengewone combinaties genereren 
creativiteit. De OKAY.III combineert een degelijk, comfortabel 
ogend uiterlijk met een innovatieve techniek: het effect  
van de bounce-bands brengt gewicht loosheid en 
zwaartekracht bijeen en maakt optimaal gebruik van de 
bewegingsenergie. Neem de proef op de som!

SAMENWERKING  
IN HAAR MOOISTE 
VORM
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Producten:
ACTIVE.T werkblad, OKAY.III bureaustoel, ACTA.PLUS Locker, QUIET.BOX Duo, THINK.TANK, NET.WORK.PLACE elementen

Beweging en rust. Gedachtenwisseling en concentratie. 
Multifunctionele ruimten zouden zelfs voor tegengestelde 
uitdagingen ideale voorwaarden moeten scheppen. 

Hier tonen wij werkplekken met OKAY.III bureaustoelen en  
in hoogte verstelbare ACTIVE.T tafels, comfortabele vergader
plekken met NET.WORK.PLACE en de QUIET.BOX Duo voor 
gesprekken onder vier ogen. De OKAY.III met neksteun  
zorgt ervoor dat uzelf op lange werkdagen beweeglijk en 
ontspannen blijft. De OKAY.III als  

volledig gestoffeerde uitvoering

CONCENTREER U  
OP HET WEZENLIJKE:
UW TALENTEN
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De ervaring leert dat een goede balans van samenwerking en ongestoord 
werken op kantoor creatieve impulsen de ruimte geeft. Als u een 
activerende arbeidscultuur uitdraagt, mensen beweging biedt en hun 
interesses bevordert, dan legt u daarmee de basis voor innovatieve 
oplossingen en productiviteit. Uitgedrukt in interieuroplossingen: 
eenpersoons werkplekken met in hoogte verstelbare ACTIVE.T tafels en 
OKAY.III bureaustoelen.

DESIGN EN FUNCTIE
HARMONISCH 
UITGEBALANCEERD

Producten:
ACTIVE.T eenpersoonswerkplek, OKAY.III bureaustoel, ACTA.PLUS Locker, bespreektafel,  

MOVE.MIX barkruk, MEMO.S stapeltafel, QUICK.II, NET.WORK.PLACE Organic
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4 | VARIABELE 
ARMLEUNINGEN

Ze ontlasten 
schouders en nek 

door verschillende 
verstelfuncties.
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2 | IN HOOGTE VERSTELBARE NEKSTEUN EN 
KLEDINGHAAK
De neksteun ontlast de schouders en de 
nekspieren. Rugleuning leverbaar met of 
zonder kledinghaak.

3 | ERGONOMISCHE STEUN
De lendensteun is aan elke kant afzonderlijk 
in hoogte en diepte traploos verstelbaar.

1 | TWEE RUGVARIANTEN
De comfortabele rugleuning is  

verkrijgbaar als tricotrug of in volledig 
gestoffeerde uitvoering.

7 | SOLIDE BASIS
Kruisvoet in kunststof of aluminium,  
of desgewenst kruisvoet met zeer vlakke 
voetsteunen in aluminium.

5 | SLIMME BEDIENINGSELEMENTEN
Voor het individueel instellen van  
zithoogte, zitdiepte, zitneiging en 
gewichtsaanpassing.

6 | DOORDACHT EXTRAATJE
De gebruiksaanwijzing is altijd  
binnen handbereik.

VOLLEDIGE 
STOFFERING

TRICOTRUG
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DETAILS

AL 43

OK AY.I I I
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AL 39

4

AL 15
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VSP® SYNCHROONMECHANISME
De Virtual Swing Point zorgt voor een  

perfect bewegingsverloop tijdens het zitten. 

LENDENSTEUN
is aan elke kant in hoogte en 
diepte traploos verstelbaar. 

BEDIENINGSELEMENTEN
voor het individueel instellen van 
zithoogte, zitdiepte, zitneiging en 
gewichtsaanpassing.

4D-MULTIFUNCTIONELE 
ARMSTEUN 
ontlasten schouders en nek. 
Zonder gereedschap in 
breedte, hoogte en diepte 
verstelbaar, armlegger 
zwenkbaar.

TRICOTRUG
gespannen over bounce-bands in  
wit, zwart of oranje naar keuze.

KLEDINGHAAK
in zwart draad,  

kan desgewenst met en 
zonder neksteun achteraf 

worden uitgebreid.

NEKSTEUN
kan desgewenst achteraf worden 
uitgebreid, verstelbaar in hoogte 

en hellingshoek.

DE BUREAUSTOEL 
MET TERUGVEEREFFECT

OPTIONEEL
in gedemonteerde 
toestand, verpakt  
in kartonnen doos
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GASVEER-AFSTRIJKER 
Zorgt voor een optimale smering van de 
veer. Voorkomt beschadigingen, bijv. 
vooroorzaakt door het binnendringen van 
stof of andere deeltjes.
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5 jaar garantie

PRODUCTOVERZICHT
Techniek
Mechanisme vsp® synchroonmechanisme ■

Openingshoek 30° ■

Synchroonverhouding 1 : 2,6 ■

Individuele gewichtsinstelling 45 tot 120 kg ■

Traploze zithoogteverstelling 420 tot 510 mm ■

Zitdiepteverstelling 50 mm, 5 standen ■

Zitneigverstelling 4° voorwaartse neiging ■

Vergrendeling van de rugleuning 4 standen ■

Zitkussen Schuimstof ■

Zitdieptevering Ja ■

Rugleuning Vast

Tricotrug gespannen over gekleurde bounce-bands ■

Gestoffeerd opdekje op zwart 3D-weefsel ■

Lendensteun Rechts en links onafhankelijk van elkaar verstelbaar in hoogte en diepte ■

Neksteun, achteraf monteerbaar In hoogte verstelbaar en neigbaar, naar keuze leer (ook bij keuze ‘stof’ voor stoffering) □

Kledinghaak, achteraf monteerbaar Draad, zwart □

Zitting
Stoffering ■

Armleuningen
Multifunctionele 4D-armleuning (AL39) Verstelbaar in hoogte, breedte en diepte, armlegger zwenkbaar en vergrendelbaar □

Multifunctionele 4D-armleuning (AL43) Verstelbaar in hoogte, breedte en diepte, armlegger zwenkbaar, armsteunhouder kunststof □

Multifunctionele 4D-armleuning (AL15) Verstelbaar in hoogte, breedte en diepte, armlegger zwenkbaar, armsteunhouder gepolijst aluminium □

Afmetingen
Zithoogte 420 tot 510 mm

Zitbreedte 500 mm

Zitdiepte 400 tot 450 mm

Rugbreedte 465 mm

Rughoogte 630 mm

Kleuren
Kruisvoeten

Kunststof Zwart ■

Aluminium Zwart / aluminiumkleurig / antraciet metallic ■

Gepolijst aluminium / chroom □

Rugdrager Zwart ■

Rugframe Zwart ■

Multifunctionele armsteunen Leren armlegger voor AL39 □

Wielen (tapijt of harde vloer) Zwart, 60 mm diameter ■

■ Basisuitvoering    □ Optie

designed by ITO Design

QUIET.BOX Duo
Zelfvoorzienende ruimte-in-ruimte-oplossing  

voor besprekingen onder vier ogen.

ACTA.PLUS Locker
Opbergmogelijkheden in  

mobiele werkomgevingen. 

MEMO.S
Stapeltafels in twee hoogtes voor meer 
flexibiliteit en mobiliteit tijdens 
werkbesprekingen.

NET.WORK.PLACE
Multitalent voor flexibele communicatieruimten.

Bespreektafel mit MOVE.MIX 
De bijzondere combinatie voor  

spontane staande werkbesprekingen.

Als toonaangevend merk op 
het gebied van kantoor

meubilair en ruimte systemen 
ontwikkelt König + Neurath 

oplossingen voor indivi duele 
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.

OK AY.I I I
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Deutschland
König + Neurath AG
Industriestraße 1–3
61184 Karben
T +49 6039 4830
info@koenigneurath.de

Great Britain
K + N International Ltd.
52 Britton Street
London EC1M 5UQ
T +44 20 74909340
info@koenigneurath.co.uk

Nederland
König + Neurath Nederland
Beethovenstraat 530 
1082 PR Amsterdam
T +31 20 4109410
info@konigneurath.nl

France
König + Neurath AG
53, rue de Chateaudun
75009 Paris
T +33 1 44632393
info@koenigneurath.fr

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

Österreich
König + Neurath AG
Gonzagagasse 1 / Morzinplatz
1010 Wien
T +43 676 4117512
info@koenigneurath.de

koenig-neurath.com KN-06.20


