
DO IT.4
HELDER DESIGN VOOR 
VEELZIJDIGE TEAMS

TAFELPANEEL
op adapters

PC-HOUDER METAAL
kan zowel binnen 
als buiten worden 
gemonteerd

HOOGTEVERSTELBARE 
RECHTHOEKIGE BUIS

van 650 tot 850 mm

ACHTERSCHOT
werkt als zichtscherm 

met gatenpatroon, 
kan achteraf worden 

gemonteerd

FLYBY-PANEEL
prikbordfunctie 
of akoestische
werkzaamheid MAAK KENNIS MET 

nog meer 
paneelvarianten 

voor de visuele en 
akoestische 

bescherming in onze 
productportfolio 

HOOGTEVERSTELBAAR 
T-PROFIEL 

van 650 tot 850 mm



TAFELPANEEL MET RELING
voor de stabiele bevestiging van 

beeldschermhouders of 
opbergelementen

TAFELPANEEL MET 
ORGANISATIERAIL
stabiel genoeg voor diverse 
opbergelementen

AKOESTISCH PANEEL 
met metalen schaal  
en viltbekleding om  

neer te zetten

HOOGTEVERSTELBARE 
RECHTHOEKIGE BUIS 

van 650 tot 850 mm

TAFELPANEEL 
geschikt als  
middenpaneel

KOPBLAD 
aanbouwelement 
voor de uitbreiding 
van het tafelblad

HOOGTEVERSTELBAAR 
T-PROFIEL  

van 650 tot 850 mm

KLEMPANEEL

AFWERKINGEN
er zijn tal van materialen en  
kleuren beschikbaar.

Een keur van kleuren.

DO IT.4
WERKBLAD

COMBINATIEMOGELIJKHEDEN

Team-werkplek  
aan dubbel werkblad 
(onderstel: T-profiel)

Enkel werkblad 
als basis- en aanbouwtafel 
(onderstel: T-profiel)

Werkblad-opstelling 
met een kopblad voor besprekingen en klempanelen 
(onderstel: T-profiel)

Werkblad-opstelling 
voor tijdelijke werkplekken met kopblad voor besprekingen, 
middenpanelen en mobiele panelen 
(onderstel: rechthoekige buis)

1 2 3

1 | BORSTELPROFIEL
Maakt onzichtbare geleiding en exacte 
plaatsing van kabels mogelijk.

2 | BORSTELPROFIEL MET UITSPARING
Voor de nauwkeurige geleiding van een extra 
groot aantal kabels.

3 | GEOPEND SCHUIFBLAD
Eenvoudige toegang tot de centrale kabelgoot 
en de elektrische aansluitingen.



DO IT.4 INFOKAART

koenig-neurath.com

Losse tafel Werkblad

T-profiel, vastgeschroefd ■ ■

Rechthoekige buis (75 x 30 mm) □ □

Breedtes 

800 mm, 1000 mm, 
1200 mm, 1400 mm, 
1600 mm, 1800 mm, 
2000 mm

1200 mm, 1400 mm, 
1600 mm, 1800 mm, 
2000 mm

Dieptes 800 mm, 900 mm, 
1000 mm

Enkel werkblad: 800 mm 
Dubbel werkblad:  
1600 mm

Hoogte-aanpassing
      Vast 732 mm  

(25 mm blad) □ –

      Traploos 
650–850 mm ■ ■

Aanbouwelementen

     3e niveau Adapter □ □

     CPU-houder, printerblad □ □

      Achterwand geperforeerd 
plaatstaal □ –

     Schakeling – □

     Tafelpanelen □ □

■ Basisuitvoering   □ Optie

6

7 8

2

2

3 4

5

1

1

1 | OVERTUIGEND DESIGN
De schaduwvoeg als doorlopend 
designkenmerk zorgt voor een 
lichte, zwevende uitstraling. Het 
tafelblad is verkrijgbaar in een 
dikte van 13 mm (uitzondering: 
werkblad-opstelling) of 25 mm.

2 | EENVOUDIGE 
HOOGTEVERSTELBAARHEID
Het onderstel van 75 x 30 mm 
rechthoekige buis resp. met 
T-profiel is traploos instelbaar 
van 650 mm tot 850 mm.

3 | GEREEDSCHAPLOZE MONTAGE
De tafel wordt probleemloos gemonteerd met 
verschuifbare clips.

4 | ONOPVALLEND KABELMANAGEMENT
Adapter en kabelgoot zijn gemakkelijk 
toegankelijk door een schuifblad.

5 | GOED GEORGANISEERDE 
KABELGELEIDING
Met de kabelslurf zijn de elektrische 
aansluitingen netjes weggewerkt en vallen  
ze nauwelijks op.

6 | JUISTE HOOGTE
Aan de monitorarm kunnen beeldschermen 
eenvoudig worden bevestigd.

7 | EXTRA PANELEN
Aan het insteekbare organisatiepaneel kunt u 
verschillende elementen ophangen.

8 | VARIABELE MONTAGE 
PC-houders kunnen naar behoefte aan de 
buiten- of binnenzijde van het onderstel 
worden gemonteerd.


