
GEZOND WERKEN
GEZOND LEVEN

Werkomgeving: Gezond werken
TALO.S, LAMIGA en TENSA.NEXT



Balans voor lichaam, 
geest en ziel - onze 
bijdrage aan 
gezond werken

Volgens de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) is gezondheid een toestand van lichamelijk, geestelijk 
en sociaal welbevinden. Als alle drie de aspecten met elkaar 
in evenwicht zijn, functioneert een mens lichamelijk en 
geestelijk optimaal.

Als werkgever hebt u concreet baat bij het bevorderen van de 
gezondheid van uw medewerkers: alleen dan benut u de 
mogelijkheden van uw personeel ten volle. In onze pijlsnel 
veranderende wereld, met zijn ingrijpende socioculturele en 
demografische ontwikkelingen, worden gekwalificeerde 
arbeidskrachten steeds waardevoller. Het is een welbestede 
investering hun werkomgeving niet alleen aantrekkelijk,  
maar ook gezondheidsbevorderend te maken. In deze 
brochure laten wij u innovatieve ideeën en creatieve 
vormgevingsconcepten zien die ook iets aan úw 
arbeidscultuur toevoegen.
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Home Office is niet alleen duurzamer, klimaatvriendelijker en 
comfortabeler, het verlaagt bovendien de kosten voor het 
bedrijf. Wie thuiswerk in zijn ruimteconcepten alvast 
integreert, heeft minder ruimte nodig. Tegelijkertijd hebben 
werknemers het voordeel dat ze op die manier werk en 
privéleven beter met elkaar in overeenstemming kunnen 
brengen: Ze kunnen vrijer over hun tijd beschikken of eigen 
prioriteiten stellen – en genieten met onze oplossingen toch 
van een werkplek die zich aanpast aan hun lichamelijke 
behoeften.

Wonen of werken? Allebei: TALO.S en TENSA.NEXT vormen 
een werkeiland in de woonkamer, terwijl de bespreektafel, 
onze MOVE.MIX stoelen en de NET.WORK.PLACE poef een 
vergaderruimte even elegant kunnen meubileren als de 
eetkamer thuis!

MY HOME
IS MY OFFICE

Producten:
TALO.S, TENSA.NEXT, NET.WORK.PLACE, MOVE.MIX, ACTA.PLUS
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Producten:
TALO.S werkblad, LAMIGA, podiumelementen, 

NET.WORK.PLACE lounge-chair

Dat lichamelijke beweging ook de geest activeert, is 
inmiddels bekend. Dit geldt ook voor de positieve 
uitwerkingen die een goed lichaamsgevoel op de psyche  
en de productiviteit heeft. Steeds meer bedrijven bieden 
daarom verse maaltijden, sportprogramma’s, ontspannings
trainingen etc. – voor gezonde en tevreden medewerkers.

Onze top drie van een gezonde werkomgeving: 
1. Ergonomische interieurideeën
2.  Aparte ruimtes voor geconcentreerd werk, vergaderingen 

en ontspanning
3.  Gezondheidsbevorderende maatregelen en 

sportfaciliteiten op kantoor

WORKOUT OP
DE WERKPLEK
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Flexibel werken en staand vergaderen – in de business is dynamiek een hot item.  
Ook bij het ontwerp van meubilair en interieurconcepten worden we geïnspireerd 
door de fitnessruimte. Zo kan onze zeer flexibele bureaustoel LAMIGA met  
ERGO-DISC bijna even nauwkeurig worden ingesteld als een fitnessapparaat. En 
TALO.S, hier in de transparante lak Urban Style look, verandert moeiteloos in een 
bewegingsbevorderende stawerkplek. Als u gebruik maakt van K+N SMART.OFFICE, 
krijgt u als het ware ondersteuning van een Personal Coach bij het in beweging 
blijven.

BLIJF  
IN BEWEGING

Producten:
TALO.S werkblad, LAMIGA, podiumelementen, NET.WORK.PLACE lounge-chair,
ACTA.PLUS apothekerskast

K+N SMART.OFFICE WELLNESS bevordert de 
beweging op de werkplek: ons digitale tool 
herinnert ons eraan geregeld op te staan en biedt 
analyses over ons sta-/zitgedrag alsook de optie 
om ergonomische doelen vast te leggen. 
Persoonlijke instellingen kunnen op een andere 
werkplek worden ‘meegenomen’. Ook anoniem 
gebruik is mogelijk.

GARDEROBEHAAK 
Voor het opbergen 
van kleding op de 

werkplek

8 | 9



Producten:
TALO.S, TENSA.NEXT, ACTA.PLUS, QUIET.BOX Duo

Werken is tegenwoordig veel dynamischer dan vroeger: mensen veranderen vaker van baan, 
werkplek of carrièredoel. Met het oog hierop (en op een individuele mobiliteit) moet het kantoor 
zijn ingericht. Hier ziet u tijdelijke werkplekken die zich bliksemsnel instellen op hun gebruiker. 
Het projectbureau met zijn open indelingssysteem biedt in de gang een fitnesszone en een 
QUIET.BOX Duo voor overleg, om lawaai weg te houden van de kantoorruimte – ook dit is een 
belangrijk gezondheidsaspect. De stijlcollectie TIMELESS zorgt voor visuele stabiliteit en rust 
te midden van alle flexibiliteit.

MODERN OF KLASSIEK?
WIJ HEBBEN EEN  
SPORTIEVE INSTEEK!
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GROEN LICHT  
VOOR PRODUCTIEF 
OVERLEG

Producten:
TALO.S conferentie, K+N BALANCE.CHAIR, ACTA.PLUS,  
NET.WORK.PLACE Organic, MOVE.MIX barkruk

Het is aangetoond dat de natuur een heilzaam effect op de 
gezondheid heeft. Planten, lucht, licht en natuurlijke materialen 
en kleuren hebben een positieve uitwerking op lichaam, geest en 
ziel. Daarbij komt dat het relatief eenvoudig is deze inzichten op 
een rendabele manier in de praktijk te brengen. Fraai ogende 
oppervlakken en natuurlijke materialen – in een vergader-
situatie, op kantoor of in een hotellobby – verhogen het gevoel 
van welbevinden en de gezondheid. Wij zijn ervan overtuigd dat 
onze veelzijdige TALO.S serie, de dynamiek bevorderende  
K+N BALANCE.CHAIR en de organische vormen van de  
NET.WORK.PLACE Organic gestoffeerde zitelementen de 
productiviteit verhogen – ongeacht waar ze worden ingezet!

12 | 13



Wat nog maar kort geleden een utopie leek, is nu al op veel plaatsen 
werkelijkheid: relaxbanken midden in het kantoor; bewegingsactiviteiten naast  
het bureau; en een werkplek die bijna even mooi is als de eigen woonomgeving! 
Laat ons samen uw arbeidscultuur in kaart brengen en oplossingen ontwikkelen 
die naadloos bij uw bedrijf passen. Met ruimtes die een gezonde verhouding 
tussen werk, productiviteit en behaaglijkheid garanderen. Met ideeën voor 
groenvoorziening, verlichtings en kleurconcepten – en meubilair waarin uw  
stijl van ondernemen en uw identiteit tot uitdrukking komen.

LEVEN EN WERKEN
GEHEEL IN DE FLOW

UITBREIDING IN DE PORTFOLIO:
kruisvoet in wit

Producten:
TALO.S, LAMIGA, ACTA.PLUS, NET.WORK.PLACE Organic

14 | 15



TALO.S
TENSA.NEXT

LAMIGA

Een gezonde manier van 
werken maakt deel uit van 
uw arbeidscultuur? Wij  
helpen u die te bevorderen!



ECHTE TEAMSPELER TALO.S, LAMIGA EN 
TENSA.NEXT 

LAMIGA

 + Flexibele rugleuning ondersteunt het lichaam  
bij zijwaartse draaibewegingen

 + Rugleuning traploos instelbaar via  
de geïntegreerde ERGO-DISC

 + Zitneigverstelling: max 4° naar voren, zitdiepte  
50 mm verstelbaar in zes stappen

 + Flexibele voorzijde van de zitting beweegt bij 
belasting omlaag en bevordert de bloedcirculatie  
in de benen

 +   Om de lendenwervels te ontlasten kan de optioneel 
verkrijgbare lendensteun in hoogte en diepte 
worden ingesteld

 + Gewichtsinstelling d.m.v snelverstelling

 + Getest voor personen tot 150 kg

TENSA.NEXT

 + DTSsynchroonmechanisme  
(dynamisch torsiesysteem) voor optimaal 
bewegingsmechanisme en dynamisch zitten

 + Ergonomisch: openingshoek van 24 graden  
en optimale synchroonverhouding van 1:2

 + Het laten zakken van de voorzijde van de zitting 
voorkomt een drukbelasting ter hoogte van  
de dijbenen

 + Met de proactieve zitneigverstelling bewegen 
zitting 4° en rugleuning 8° naar voren

 + Verstelbare lendensteun verkrijgbaar in twee 
uitvoeringen

 + Met de in de rugleuning geïntegreerde greep kan  
de stoel comfortabel worden verschoven

 + Individuele gewichtsaanpassing,  
van 45 tot 120 kg instelbaar

TALO.S

 + Sta/zitwerkplek

 + Verkrijgbaar als eenpersoonswerkplek,  
als werkblad en als vergaderopstelling

 + T poot tafelprogramma als vierkante buis 70 x 70 mm

 + 3 hoogteverstellingen: 
rasterverstelling d.m.v. vleugelmoer,  
stroomonafhankelijke gasveerhoogteverstelling,  
comfortabele motorinstelling

 + Lichtlopend schuifblad

 + Vaste kabelgoot of klapgoot

 + D.m.v. bladclips afneembaar tafelblad

 + Praktische elektrische voorzieningen 
horizontaal via kabelgoot,  
verticaal via kabelafdekking en kabelslurf

 + Diversiteit van aan en opbouwelementen

 + Geschikt voor K+N SMART.OFFICE
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TALO.S

TALO.S
MET EXTRAATJES

ORGANISATIERELING
Voor het stabiele aanbrengen 
van beeldschermhouders of 
opbergelementen

KABELKOKER MET  
KABELSLURF

Voor verticale elektrificatie 
voor motortafels

KABELSLURF
Geen storende 

kabels in de 
voetruimte

KABELAFDEKKINGEN
Voor verticale elektrificatie 

voor lift- en motortafels

LICHTLOPEND  
SCHUIFBLAD

Vrije toegang van bovenaf  
tot het kabelmanagement

ACHTERSCHOT METAAL
Zichtscherm met gatenpatroon,  
kan achteraf worden gemonteerd

‘PUSH TO OPEN’ KABELKLEP
Voor de rechtstreekse toegang  
tot data en stroom

MET STOF BEKLEED TAFELPANEEL
Voor tafels met geïntegreerde 
adapters
Paneeldikte 25 mm en 50 mm met 
absorptieklasse A (enkelzijdig)

RUIME KABELGOOT  
IN TWEE HOOGTES

Voor max. kabelvolume 
incl. directe aansluiting 

voor kabelslurf

TAFELCONTACTDOOS
Met plakbevestiging of  

vastklembaar

ADAPTER MET GEÏNTEGREERDE  
KABELGELEIDING 

Voor uitbreiding  
tot het derde werkniveau

MET STOF BEKLEDE TAFELPANELEN  
MET ORGANISATIERELING

Voor het stabiele aanbrengen  
van beeldschermhouders of 

opbergelementen.
Paneeldikte 25 mm

PRINTERBLAD
Achteraf te bevestigen

PC-HOUDER METAAL 
Flexibel aan binnen- of  
buitenzijde monteerbaar
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TALO.S

ZIJ-AFDEKKING 
Ongeperforeerd

KLEMPANEEL AAN  
DE ZIJKANT 

Als zichtschot

ZIJ-AFDEKKING 
Geperforeerd

MET STOF BEKLEED MIDDENPANEEL

E-RICHEL   
Met borstel l en functionele rail 

voor de bevestiging van 
beeldschermhouders

MET STOF BEKLEED TAFELPANEEL MET 
GEÏNTEGREERDE ORGANISATIERELING
Voor werkbladsystemen met 
geïntegreerde adapters

ORGANISATIERELING
Voor het stabiele aanbrengen 
van beeldschermhouders of 
opbergelementen

KABELSLURF

LICHTLOPEND  
SCHUIFBLAD
Vrije toegang van bovenaf  
tot het kabelmanagement

CENTRALE KABELGOOT
Onder tafelblad

KABELGOOT
Onder tafelblad 

TALO.S ALS
TEAMWERKPLEK

MAAK KENNIS MET  
nog meer paneelvarianten 

voor de visuele en 
akoestische bescherming in 

onze productportfolio 
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EEN KWESTIE VAN INSTELLING, 
OOK DE TAFELHOOGTE

Kruisgreep
Handmatige, gereedschaploze  
rasterverstelling  
van 650 tot 850 mm

Voordelen van een sta/zit-werkplek

 + Versterking van buik en beenspieren

 +  Vermindering van de belasting op wervelkolom  
en tussenwervelschijven

 + Bevordering van de doorbloeding

 + Ontspanning van de spieren

 + Hoger activiteitsniveau

 + Beter lichaamsbewustzijn

 + Betere gezondheid

Er zijn tal van variabelen die een 
werkplek tot een gezonde werkplek 
maken. Een belangrijk aspect is de 
lichaamshouding: doordat het meubilair 
het spierstelsel optimaal ondersteunt, 
kunnen eenzijdige belastingen worden 
voorkomen. Dynamisch zitten en het 
afwisselen tussen zitten en staan 
versterkt bovendien de spieren en 
bevordert de geestelijke beweeglijkheid.

Motor
Comfortabele, traploze,  
elektromotorische instelling  
van 650 tot 1250 mm of  
680 tot 1180 mm met  
geïntegreerde stootbeveiliging

Instelbare gasveer
Stroomonafhankelijke en snelle  
hoogteverstelling  
van 680 tot 1180 mm voor 

 + 20 kg (+/– 10 kg) of
 + 40 kg (+/– 10 kg)
 +  max. 50 kg met instelbaar 

draagvermogen

K+N SMART.OFFICETALO.S

VOOR NIEUWE PERSPECTIEVEN 
OP KANTOOR

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

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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1 | MET STOF BEKLEDE TAFELPANELEN
Zorgen voor zichtbescherming  

op de werkplek, optioneel met reling  
of organisatierail.

2 | KABELKOKER MET KABELSLURF
Voor een verticale bekabeling bij  

motor- en liftverstelling.

3 | RUIME KABELGOOT
Probleemloze bekabeling dankzij eenvoudige 
toegang tot de bekabeling.

4 | AAN BEIDE ZIJDEN  
UITKLAPBARE KABELGOOT
Bij standaardtafels zonder schuifblad.

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

Ook geschikt voor het werkblad.

5 | ‘PUSH TO OPEN’ KABELKLEP
Snelle toegang tot variabel  
bruikbare tafelcontactdoos.

6 | PC-HOUDER
Kan aan de buiten- of binnenzijde van het  

onderstel worden gemonteerd.

7 | BEDIENINGSPANEEL
In twee uitvoeringen voor  

de motorische hoogteverstelling.

DETAILS
TALO.S

7 7
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DETAILS
WERKBLAD

15

17

16

16 16

TALO.S

15 | MIDDENPANEEL ALS ZICHTSCHERM
Het akoestisch werkzame paneel  

biedt privacy en schermt akoestisch af.

16 | FUNCTIONELE ZIJPANEEL
Naar keuze met geperforeerde plaat  

of gesloten voor kabeldoorvoer.

17 | FLEXIBEL KABELMANAGEMENT
Elektrificatie via kabelslangen naar centrale 

kabelgoot en naar de vloer.

12 | VARIABEL ACHTERSCHOT
Als zichtscherm met gatenpatroon.  

Wordt bevestigd via consoles.

13 | HELDER GELAKT ONDERSTEL
Met zichtbare laspunten. 

14 | INSTELBARE GASGEVEERDE LIFTTAFEL
Stroomonafhankelijke hoogteverstelling  

van 680 tot 1180 mm voor +/– 20 kg of  
+/– 40 kg of met individuele 

gewichtsinstelling tot 50 kg voor  
tafeldiepte 800 mm of 900/1000 mm. 

9 | STABIELE BLADCLIPS
Voor de gereedschaploze montage  

van het tafelblad.

10 | LICHTLOPEND SCHUIFBLAD
Voor een ergonomisch comfortabele  

en snelle toegang tot het  
kabelmanagement van bovenaf.

11 | TAFELDIEPTES 
800 mm diepte bij het asymmetrische  

onderstel, 900/1000 mm diepte bij  
de symmetrische uitvoering.

14 14

9

12 13

11 11

10
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PRODUCTOVERZICHTAFWERKINGEN
TALO.S

Poot/onderstel Losse tafel
Werk-
blad

T-pootframe, vierkante buis ■ ■

Afmetingen losse tafel
Breedten 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm ■ –

Diepten 600, 800, 900, 1000 mm ■ –

Afmetingen werkblad
Breedten 1600, 1800, 2000 mm – ■

Diepten 1680, 1880 mm – ■

Hoogte-aanpassingen
In hoogte verstelbaar 650 – 850 mm ■ ■

Gasveerlift 680  –  1180 mm met instelbaar draagvermogen van 0 tot max. 50 kg. (afhankelijk van tafelmaat)
680  –  1180 mm voor een nuttige belasting van 20/40 kg (+/– 10kg)

□
□ –

Elektromotor 650 - 1250 mm dubbele telescoop 
optioneel 680 - 1180 mm dubbele telescoop □ □

Werkbladen

Spaanplaat 25 mm dik met melaminehars gecoat schuifblad,  
zonder gereedschap afneembaar ■ ■

Fineer ■ ■

Varianten
Losse tafels, schakeling (alleen bij in hoogte verstelbare tafels) ■ –

Teamtafels voor werkbladsystemen – ■

Elektrische aansluitingen
E-richel met borstel en functionele rail □ □

Horizontaal Optioneel leverbaar met bijpassende kabelgoot of kabeldoorvoerhouder □ □

Verticaal Extra verticale kabelafdekking of kabelslurf □ □

Uitsparingen / adapters Bij een beperkt aantal bladvormen □ –

Schuifblad Bij een beperkt aantal bladvormen ■ ■

Klapgoot beide zijden in/uitklapbaar Optioneel verkrijgbaar bij tafels zonder schuifblad □ –

‘Push to open’ kabelklep Optioneel ‘push to open’ kabelklep 400 x 166 mm; incl. houderplaat met vastgeschroefde 4-voudige  
contactdoos (3 x randaarde, 1 x RJ 45); links of rechts bij 1600 – 2000 mm, in het midden bij 1200 – 1400 mm □ –

Aanbouwelementen
3e niveau Optioneel via adapter □ □

Aan de zijkant Aanbouwbladen, PC-houder, printerblad, zijpaneel met geperforeerde plaat of gesloten □ □

Naar beneden Achterschot □ –

Schakeling Als optie mogelijk via een groot aantal verschillend op maat gesneden schakelelementen voor 800 mm 
diepte – □

Reling Tafelreling met organisatierail voor de bevestiging van organisatie-elementen  
of beeldschermhouder, stoffen vulling, van twee kanten toegankelijk □ –

Tafelpanelen Met akoestisch werkzame stof bekleed – □

Flyby-panelen Voor montage achter tafel □ –

GK Grijs

SN Amerik. noten 
naturel

KH Lichtgrijs

KT Aluminiumkleurig

WI Zuiver wit

9T Beige

9R Middelgrijs

GW Grijswit

AA Acacia

AO Ahorn

ET Eiken naturel

MB Beuken

NM Noten

9L Halifax eiken naturel

9S Betonlook

EN Eiken naturel

BH Beuken ongebeitst

CK Amerik. kersen

AH Canad. esdoorn  
ongebeitst

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

POEDER-
COATING 
METAAL

FINEERKUNSTSTOF 
DECOR

■ Basisuitvoering    □ Optie

WI Zuiver wit

PK Metaal  
transparante lak

KS Zwart RAL 9011

GK Grijs

GW Grijswit

KH Lichtgrijs

AM Antraciet metallic

AL Aluminiumkleurig

GC Chroom
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TENSA.NEXT

TENSA.NEXT

LENDENSTEUN
Verkrijgbaar voor 

gestoffeerde- en netrug. 
Kan desgewenst  

achteraf worden uitgebreid.

KRUISVOET
Verkrijgbaar in  
verschillende varianten.

MEERVOUDIG VERSTELBAAR
De comfortabele armleuningen  
zijn in hoogte, breedte en diepte 
verstelbaar, met zwenkbare 
armlegger.

RUGFRAME
Met geïntegreerde greep voor 

eenvoudig verplaatsen.

HOOFDSTEUN (optioneel)
Hij is in een handomdraai in hoogte, 

diepte en hoek verstelbaar en zorgt in 
elke zithouding voor een ontspannen 

en rechte houding.

INNOVATIEF MECHANISME
DTS-synchroonmechanisme  
met individuele 
gewichtsinstelling  
van 45 tot 120 kg.

BEWEEGBARE ZITTING  
Loopt door tot onder

de rugleuning.

DETAILS

3 | ZITNEIGVERSTELLING
Bij de verstelling gaat de zitting omlaag, 

zodat het bekken wordt opgericht, hetgeen de 
wervelkolom ontlast.

4 | VERSTELBAAR ARMLEUNING
De ergonomische, multifunctionele 

armleuningen kunnen naar eigen voorkeur in 
hoogte worden ingesteld en de steunvlakken 

worden aangepast.

1 | RUGVARIANTEN
De comfortabele rugleuning is verkrijgbaar 
met volledige stoffering, net- of 3D-weefsel 

alsook met reliëfrug.

2 | KEUZE UIT TWEE LENDENSTEUNEN
De lendensteun met vaste welving (afb. links) 
is in hoogte verstelbaar. De opblaasbare 
uitvoering (afb. rechts) kan in dikte en hoogte 
worden aangepast.

1

4

6

7 7

5

2 2

7 | KRUISVOETVARIANTEN
Verkrijgbare uitvoeringen: kunststof  

zwart, aluminium gepoedercoat, gepolijst, 
verchroomd. De wielen zijn verkrijgbaar  

voor zachte en harde vloeren.

5 | SPORTIEF DESIGN
De verstelbare zitting loopt door tot 

onder de rugleuning, die hierdoor een 
stijlvolle indruk maakt.

6| DTS-SYNCHROONMECHANISME
Ondersteunt het synchrone 

bewegingsmechanisme, tegendruk is 
instelbaar d.m.v. een slinger voor een 

gebruikersgewicht van 45 tot 120 kg.

3

KLEERHANGER 
Optioneel verkrijgbaar.

designed by
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■ Basisuitvoering    □ Optie

PRODUCTOVERZICHT
TENSA.NEXT

INDIVIDUELE STOFKEUZE
Materialen zijn leverbaar in veel  
kleuren en texturen, passend bij 

uw corporate identity.

GROTE KEUZE IN RUGVARIANTEN
De netrug en 3D-netrug is  
verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Techniek
Mechanisme DTS-synchroonmechanisme (dynamisch torsiesysteem) ■

Openingshoek 24° (maximaal 32°) ■

Synchroonverhouding 1:2 ■

Individuele gewichtsinstelling 45 tot 120 kg ■

Traploze zithoogteverstelling 420 tot 515 mm ■

Zitdiepteverstelling 50 mm, 6 standen ■

Zitneigverstelling Proactief: voorwaartse neiging van de zitting 4°, van de rugleuning 8° ■

Vergrendeling van de rugleuning 3 standen ■

Zitting Gestoffeerd ■

Zitdieptevering Ja ■

Rugleuning
Netweefsel ■

3D-netweefsel ■

Zitkussen ■

Stof met streepreliëf ■

Lendensteun in twee varianten Opblaasbaar, in hoogte en diepte verstelbaar
Vaste welving, in hoogte verstelbaar

□
□

Hoofdsteun In hoogte en neiging verstelbaar, naar keuze leer ook bij stoelen met stoffen bekleding □

Armleuningen
Multifunctionele 4D-armleuning Verstelbaar in hoogte, breedte en diepte, armlegger zwenkbaar ■

Optioneel met armlegger met leren bekleding □

Afmetingen
Zithoogte 420 tot 515 mm

Zitbreedte 480 mm

Zitdiepte 390 tot 440 mm

Rugbreedte 500 mm

Rughoogte 670 mm

Totale breedte incl. armleuningen 678 mm

Totale diepte 645 mm

Kleuren
Kunststofdelen Zwart

Kruisvoeten Kunststof zwart

Aluminium (2 voetsteun-varianten)

Gepoedercoat, gepolijst aluminium of verchroomd

Wielen (tapijt of harde vloer) Zwart

5 jaar
garantie

34 | 35



designed by

LAMIGA DETAILS
LAMIGA

NEKSTEUN (optioneel)
In hoogte, diepte en hoek verstelbaar.  
Zorgt in elke zithouding voor een 
ontspannen en rechte houding.

ERGO-DISC 
Voor traploos  

instelbare rugleuning, 
 regelt de tegendruk.

SYNCHROONMECHANISME 
Synchrone beweging van zitting  
en rugleuning.

OPENINGSHOEK 
Maximaal zitcomfort door  
vier instelbare posities.

KLEERHANGER 
Optioneel verkrijgbaar.

ARMLEUNINGEN
Individueel aanpasbar in hoogte,  
breedte en diepte. Schouders  
en nekspieren worden ontlast.  
De armlegger is zwenkbaar  
en kan worden vastgezet.

LENDENSTEUN
Voor de stabiliseren van de rug 

veelzijdig verstelbaar.

GEWICHTSINSTELLING
Met de snelverstelling is in  

slechts 3 hele slagen een 
gewichtsinstelling mogelijk van 
licht (45 kg) tot zwaar (150 kg).

5 | VERSTELBAAR LENDENSTEUN
De ondersteuning van de onderrug is in 
hoogte en diepte verstelbaar en biedt extra 
ondersteuning ter hoogte van de lendenen.

6 | NEERLAATBARE VOORZIJDE  
VAN DE ZITTING
De flexibele voorzijde van de zitting beweegt 
bij verplaatsing van het gewicht omlaag en 
bevordert zo de doorbloeding van de benen.

7 | KRUISVOETVARIANTEN
De kruisvoeten zijn verkrijgbaar in staal of 
aluminium met verschillende afwerkingen.

3 | VEELZIJDIGE ARMLEUNING
De multifunctionele 4D-armleuning heeft 
verschillende instelmogelijkheden en een 

vergrendeling van de armlegger, om 
onbedoeld verstellen te voorkomen.

4 | VARIABELE OPENINGSHOEK
Openingshoek van 24° kan worden  

verkleind tot 0°, 8° of 16°.

1 | TWEE VARIANTEN
Rugleuning met zwarte kunststof schaal, 
optioneel met neksteun.

2 | RUGLEUNING VERSTELBAAR VIA 
ERGO-DISC 
De ERGO-DISC regelt de tegendruk van de 
flexibele rugleuning.

7

3

2

5 5

7

1

6

4

GETEST 
VOOR PERSONEN  
TOT 150 KG
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PRODUCTOVERZICHT
Techniek
Mechanisme Synchroonmechanisme ■

Openingshoek 24° ■

Synchroonverhouding 1:2,3 ■

Individuele gewichtsinstelling 45 tot 150 kg ■

Traploze zithoogteverstelling 420 tot 520 mm ■

Zitdiepteverstelling Van 50 mm, 6 standen ■

Zitneigverstelling 4° voorwaartse neiging ■

Instelbare openingshoek In 4 standen: 0°, 8°, 16°, 24° ■

Zitkussen Schuimstof ■

Zitdieptevering Ja ■

Rugleuning
Kunststof zitschaal gestoffeerd □

ERGO-DISC Flexibiliteit van de draaibeweging van de rug traploos instelbaar □

Lendensteun Schukra®, in hoogte en welving verstelbaar □

Neksteun Verstelbaar in hoogte, hoek en diepte □

Armleuningen
Multifunctionele 4D-armleuning Verstelbaar in hoogte, breedte en diepte, armlegger zwenk- en vergrendelbaar (zonder gereedschap) □

Optioneel met armlegger met leren bekleding □

Afmetingen
Zithoogte 420 tot 520 mm ■

Zitbreedte 475 mm ■

Zitdiepte 400 tot 450 mm ■

Rugbreedte 455 mm ■

Rughoogte 605 mm ■

Kleuren
Rug- en zitschaal Zwart ■

Rugdrager Zwart ■

ERGO-DISC Als kleur rugdrager, sierring in chroom ■

Mechanische achterbrug Zwart / aluminiumkleurig / antraciet metallic ■

Gepolijst aluminium / chroom □

Armleuningen Zwart □

Armsteunhouder zwart ■

Gepolijst aluminium / chroom □

Kruisvoeten Staal met kunststofafdekking zwart ■

Aluminium vlakke voetsteunen zwart / aluminiumkleurig / antraciet metallic ■

Gepolijst aluminium / chroom □

Wielen (tapijt of harde vloer) Zwart resp. zwart / grijs, 60 mm diameter ■

■ Basisuitvoering    □ Optie

NET.WORK.PLACE Organic
Modulaire gestoffeerde zitelementen voor 
ontvangstruimtes en communicatiezones.

NET.WORK.PLACE
Modulaire en veelzijdig inzetbare gestoffeerde zitlementen  
voor stiltewerkplekken, relaxzones en receptie.

Apothekerskast
Aansprekend design, goed georganiseerde 
binneninrichting. Nu ook verkrijgbaar met 
kledinghaak. 

LAMIGA

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 succesvol mee vorm te geven.

K+N BALANCE.CHAIR
De gepatenteerde bureaustoel verandert in 
een handomdraai in een stahulp.

Podiumelementen
Flexibele modules voor creatieve 
gedachtenwisselingen.

5 jaar
garantie
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koenig-neurath.com

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

Great Britain
König + Neurath (UK) Ltd.
Ground and Lower Ground Floor 
75 Farringdon Road 
London EC1M 3JY
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 Châteaudun
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
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