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Beste lezer op afstand,

waar werkt u momenteel?  
Aan het bureau in uw eigen werkkamer, aan de keukentafel 
samen met de kinderen, in een werkhoek in de slaapkamer – 
of nog ergens anders? Sinds de collectieve verhuizing naar de 
thuiswerkplek hebben we plotseling allemaal te maken met het 
onderwerp kantoorinrichting.  

Met onze decennialange ervaring in het ontwerpen en produ-
ceren van hoogwaardige kantoormeubelen en ruimtesystemen 
willen wij u helpen bij het nog efficiënter en gezonder inrichten 
van uw thuiswerkplek.

Daarvoor maken wij gebruik van de verzamelde inzichten op  
het gebied van kantoorinrichting en -ontwerp. Want onze kennis 
kan uiteraard even goed worden toegepast op het thuiswerken. 
Veel plezier met deel 1 van ons Workbook! Hier houden wij 
ons bezig met de vraag hoe een kleine werkkamer het best kan 
worden benut. 

Andere nummers van onze Workbooks Thuiswerken bieden  
u tips en tools voor de inrichting van de werkhoek in de  
#2 woonkamer, in de #3 keuken, in de #4 slaapkamer en  
oplossingen voor het werken aan de #5 eettafel. 

Ook online op homeoffice.koenig-neurath.com  
valt er regelmatig iets nieuws te ontdekken.

Samen met u 
de thuiswerkplek 
zo in te richten  
dat het past bij  
uw ruimten en  
behoeften

ONZE MISSIE:

     Kleine ruimten groter doen overkomen 

Hoe minder de blik wordt gericht op randen, hoeken en 
voorwerpen, hoe meer dit voor de geest weidsheid sug-
gereert. Anders dan veel mensen denken is de truc dus 
niet om een kleine kamer licht te verven – maar hem 
optisch rustig te maken. Als u plafond, wanden, ramen, 
interieurvoorwerpen en accessoires zo veel mogelijk in 
dezelfde kleur houdt, ontstaat er een indruk van onbe-
grensdheid die de ruimte direct groter doet lijken.

Producten:  
ACTIVE.T motortafel,  
OKAY.III bureaustoel,  

NET.WORK.PLACE poef, 
ACTA.PLUS sideboard 



Dit maakt een werkkamer tot thuiskantoor

Multifunctionele ruimte:
hoe u werk- en logeerkamer combineert

   
Bureau  
Idealiter met 80 cm diepte,  
160 cm breedte en 75 cm hoogte

   
Bureaustoel  
Afmetingen zitting idealiter 40 x 50 cm

   
Opbergruimte 
2:8-regel voor een harmonieus ruimtegevoel:  
20% is zichtbaar, 80% opgeborgen

   
Whiteboard of schrijfbord  
Voor ideeën en aantekeningen

   
Accessoires of afbeeldingen  
Wat motiveert u tijdens het werk?  
Waaraan beleeft u plezier? 

Weinigen beschikken over de luxe van een extra ruimte in huis die ze kunnen reserveren als thuiswerkplek. Voor 
iedereen die kan improviseren: hier doen wij u een paar trucjes aan de hand die u in staat zullen stellen het beste 
van de situatie te maken.

Voorwerpen laten verdwijnen      

Multifunctioneel gebruikte kamers hebben intelligente op-
bergruimte nodig. Want zo kunt u – afhankelijk van het op enig 
moment gewenste gebruik – de niet benodigde spullen gemak-
kelijk uit het zicht laten verdwijnen. Kasten voor uw werkbeno-

digdheden zijn even praktisch als een grotere linnenkast met 
ruimte voor het beddengoed voor de gasten. Want een opge-

ruimde thuiswerkplek maakt niet alleen geconcentreerd werken 
eenvoudiger, maar oogt ook beter tijdens een videomeeting.

     Een perfect kantoor tevoorschijn toveren  

Als professionals hebben we de meest voorkomende behoeften 
van de werknemers vertaald in kantoormeubilair en -uitrus-
ting. Klassiekers als een in hoogte verstelbare tafel en een 
veelzijdig instelbare bureaustoel behoren tot de basisuitrus-
ting, en praktische opbergoplossingen en elementen als een 
whiteboard of schrijfbord zorgen voor meer organisatie in het 
werken. Investeren in een complete inrichting voor de komende 
10 tot 20 jaar is beslist de moeite waard. Waarop moet u letten?

TIPS + 
TOOLS



De trend op kantoor gaat heel duidelijk weg van witte wanden. 
Waarom? Omdat in een ruimte met weinig natuurlijk licht de 
kleur wit altijd diffuus grijs-/groenachtig en dus niet bijzonder 
gezellig overkomt. En omdat wij ons ook tijdens het werk prettig 
moeten voelen. 

Door welke kleur wordt u gemotiveerd?  
Wat inspireert u? 
Gebruik deze kleur dan ook op uw 
werkplek. Dompel de hele ruimte onder 
in een rustig, concentratiebevorderend 
blauw of laat de hoek waarin uw werktafel 
staat stralen in een vrolijk geel.  
Dat verhoogt aantoonbaar de sfeer en 
heeft een activerende werking. Het lef 
om kleur te gebruiken levert een goed 
humeur op – zeker weten!

Meer elan op de thuiswerkplek

OKAY.III met terugveereffect
Onze alledaagse held voor de fitheid van uw rug geeft plezier en is er ideaal  
voor om ook zittend mobiel te blijven. Lichamelijke beweging bevordert de  
doorbloeding van de spieren en die zorgt ervoor dat ook de hersenen worden  
voorzien van meer zuurstof. Nog meer pluspunten:

+  OKAY.III is met slechts één greep in hoogte, gewicht, zitdiepte en neiging  
aanpasbaar aan verschillende gebruikers

+  De terugveerbanden zijn verkrijgbaar in wit,  
zwart of oranje

+  Een bijzonder mechanisme maakt zijwaartse  
bewegingen en daarmee meer dynamiek mogelijk

+  De lendensteun kan in hoogte en diepte worden  
versteld en maakt het zitten nog comfortabeler

Onze topkandidaat voor uw thuiswerkplek

ACTIVE.T  
houdt u in beweging
Bij het afwisselend zitten en staan geldt hetzelfde als bij onze OKAY.III:  
beweging = spierkracht = zuurstoftoevoer naar de spieren = activering van de hersenen. 
Daarom wordt onze ACTIVE.T nu al bijzonder vaak gekocht voor de thuiswerkplek:

+  ACTIVE.T kan op grote hoogtes worden ingesteld en door het hele gezin worden 
gebruikt

+ De hoogte kan heel gemakkelijk door een bedieningspaneel worden versteld

+ Bij het tafelblad hebt u de keuze uit veel verschillende designs

Waarom de juiste kleur een be-
langrijke rol speelt op de thuis-
werkplek



Behind the scenes

Wat is op de thuiswerkplek voor iedereen weggelegd?
Een echt goede ergonomische stoel, goede werkverlichting, een aan de werktaak aangepaste 
grootte van het tafeloppervlak en een goed georganiseerde balans tussen werk en privé!

Wat is de meest geraffineerde interieurtruc die ieder van ons 
op de thuiswerkplek kan toepassen?
De beste interieurtruc is … alles te doen wat tot doel heeft om de fysieke en psychische 
gezondheid te beschermen, en bijpassend meubilair met intelligente functies in een goed 
design te kiezen. Hier komt het er op aan het alledaagse en functionele met het huiselijke en 
persoonlijke te combineren tot een geslaagde en fraaie totaalcompositie.

Wat ik belangrijk vind is bijv. een tegen verblinding afgeschermd beeldscherm of de mogelijk-
heid om ook eens naar buiten te kunnen kijken, in de tuin. Dat opent de geest en ontlast de 
ogen. Afhankelijk van de aard van de te verrichten werkzaamheden kan ik immers ook thuis 
alle ruimten bewust in mijn dagindeling integreren. Als ik bijv. iets moet lezen, dan kan dat in 
de woonkamer op de bank, maar als ik veel ruimte nodig heb voor mijn paperassen, zou ik voor 
de eettafel kunnen kiezen. 

Wat bevalt je in je werkkamer het meest?
1.  Mijn boeken, die veel met mijn werk en mijn persoonlijkheid 

te maken hebben en die ik op kantoor vaak mis omdat ik ze 
daar niet onder handbereik heb.

2.  Mijn zelfgemaakte kunst en mijn foto’s, mijn oude houten 
kast, die mijn vader voor me heeft opgeknapt.

3.  Ik houd vooral van het uitzicht op de tuin en van de 
koffie, die hier thuis gewoon fantastisch is!

Interview met onze interieurontwerpster Carina Hölzer

Wij voor u: deskundige verkooppartners in de buurt
Wij beschikken over een groot netwerk van dealers die deskundig 
advies bieden en die onze producten verkopen. 
Als u uw eigen thuiswerkplek inricht en ondersteuning nodig 
hebt, neem dan contact op met een dealer bij u in de buurt. 

Nog meer inspiratie, tips en ideeën rond de thuiswerkplek  
vindt u op homeoffice.koenig-neurath.com 
Onze gehele portfolio van interieurideeën kunt u ontdekken  
op www.koenig-neurath.com. 

Dealer

homeoffice.koenig-neurath.com

K
N
-0
8.
21
/K
P/
2/
1/
0,
5/
0,
5


