
 

 

 
 

 

 

 

Een nieuw normaal: werken in tijden van verandering 

König + Neurath ondersteunt bedrijven met nieuwe productideeën voor meer 

flexibiliteit 

 

Ook al was de evolutie van de werkomgeving al langer zichtbaar, de snelheid waarmee zij 

in 2020 heeft plaatsgevonden, is toch verrassend. Het eerste decennium van deze eeuw 

zal de geschiedenis ingaan als een tijd van herijkingen en ingrijpende veranderingen. 

Werken op afstand, thuiswerken, flexibel werken en flexibele werkplekmodellen maken 

deel uit van het nieuwe normaal. Welke gevolgen heeft dit op de inrichting van 

werkomgevingen? König + Neurath ontwikkelt concepten en productoplossingen en denkt 

zo mee met bedrijven tijdens deze periode van verandering. 

 

Een tafelsysteem dat mee verandert 

De producent van kantoormeubilair heeft een nieuw schaalbaar tafelsysteem ontworpen 

dat zich volledig instelt op de huidige werksituatie en de eigen arbeidscultuur – en dat op 

elk gewenst moment kan worden aangepast aan nieuwe vereisten: TALO.YOU. “Als de 

manier waarop mensen werken en de plekken waar ze dat doen zich zo flexibel blijven 

ontwikkelen, moet de inrichting van die werkplekken een even modulair karakter hebben,” 

aldus Michael Cappello, directiewoordvoerder bij de firma König + Neurath AG. “Daarom 

hebben wij ons productaanbod geanalyseerd, en ons afgevraagd bij welke scenario’s de 

nieuwe oplossing moet aansluiten. Het resultaat was een modulair tafelsysteem dat de 

behoeften van de gebruiker centraal stelt.” 
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Fotobijschrift: Het modulaire tafelprogramma TALO.YOU kan flexibel worden aangepast aan 

nieuwe werksituaties: alleen, met z’n tweeën of in een team.  

 

Alles is schaalbaar, ook de kantoorinrichting 

“Omdat wij vandaag niet kunnen weten hoe wij morgen zullen werken, moet de 

kantoorinrichting aan zowel bedrijven, inrichters als werknemers maximale vrijheid 

bieden”, schetst Müller-Schellhorn de kaders voor de nieuwe opzet van een tafelsysteem. 

“En dat niet alleen: een dergelijk systeem moet ook met de behoeften mee kunnen 

veranderen. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om de vorm van het onderstel, de kleur 

van het tafelblad, het type hoogteverstelling, de mobiliteit of de toekomstige 

toepassingsmogelijkheden!” Het nieuwe tafelsysteem belooft dat het zichzelf qua 

functionaliteit en vormgeving aanpast aan de arbeidscultuur van de gebruikers. 
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TALO.YOU kan voor veel werksituaties worden geconfigureerd als losse tafel, 

vergaderopstelling, stapeltafel of werktafel. TALO.YOU past zich aan de individuele 

arbeidsculturen aan: als onderstel van vierkante of ronde buizen, gecombineerd met een 

klassieke T-poot of A-poot van stalen buis of met poten van eiken fineer. “Ergonomie, 

eigentijds design en bijpassende accessoires behoren voor ons tot de standaarduitrusting 

van ons kantoormeubilair”, aldus Müller-Schellhorn. “Alle tafels zijn motorisch in hoogte 

verstelbaar, ook als vergaderopstelling en stapeltafel. Door de modulaire opbouw kan 

TALO.YOU zich altijd en overal instellen op nieuwe situaties en behoeften. 

 

 

Fotobijschrift: Voor flexibele vergaderingen kan het tafelblad van de TALO.YOU stapeltafel omhoog 

worden geklapt en als whiteboard worden gebruikt.  

 

Ideeën voor de toekomst: TALO.YOU en de PERSONALBOX 
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De flexibiliteit van het systeem zorgt ervoor dat bedrijven met TALO.YOU kiezen voor een 

duurzaam kantoorinrichtingsconcept. Een ideale aanvulling op TALO.YOU is de 

PERSONALBOX. De van gerecyclede kunststof gemaakte opbergoplossing, 

verkrijgbaar in zwart en wit, is multifunctioneel inzetbaar: zij kan aan beide zijden van de 

tafel worden bevestigd en bergt persoonlijke spullen veilig en gemakkelijk op. In de 

uitvoering met wielen kan zij tevens dienst doen als een extra zitelement.  

 

 

TALO.YOU eenpersoonswerkplek gecombineerd met de PERSONALBOX voor het opbergen van 

persoonlijke eigendommen 

 
 
Over König + Neurath: 
Arbeidsculturen veranderen – en daarmee ook de eisen aan werkomgevingen, ruimtelijk, technisch, 
organisatorisch. König + Neurath biedt antwoorden: als een van de toonaangevende aanbieders van 
kantoormeubilair en ruimtelijke oplossingen denkt het in 1925 opgerichte en internationaal opererende 
familiebedrijf mee met klanten gedurende het hele proces van de kantoorinrichting – van analyse, planning en 
productie tot en met langdurige service. Het bedrijf maakt zijn producten uitsluitend in de hoofdvestiging te 
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Karben, bezit zes showrooms in Duitsland en heeft internationale vestigingen in Frankrijk, Engeland, 
Zwitserland, Oostenrijk en Nederland. Daarmee combineert König + Neurath betrouwbare kwaliteit made in 
Germany met een internationale actieradius. 
 
Ervaren, rijk aan ideeën en coöperatief ontdekt König + Neurath mogelijkheden en uitdagingen van individuele 
arbeidsculturen – en ontwikkelt oplossingen-op-maat met gedifferentieerde stijlwerelden, productoverstijgende 
series en digitale oplossingen.   
 
 
Uw contaact 
Ilona Hennicke, Telefon: +49 6039 483-245, E-Mail: ilona.hennicke@koenig-neurath.de 

König + Neurath AG, In 
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