
K+N BALANCE.CHAIR 
K+N BALANCE.OFFICE

WERKEN  
IN BEWEGING



Maak kennis met 
onze allrounder, 
die met u mee  
verandert
De beroepseisen veranderen. Onze door de 
digitalisering veranderende werkomgeving vraagt  
van teams creativiteit, flexibiliteit en persoonlijke 
betrokkenheid. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe 
vrijheden. Gezond, zelfstandig en bewegend werken 
is kenmerkend voor innovatieve arbeidsmodellen. 

Met K+N BALANCE.CHAIR presenteren wij een op  
dit vlak vernieuwende toepassingsmogelijkheid:  
de gepatenteerde bureaustoel dient tegelijkertijd  
ook als stahulp, is TÜV-gekeurd en verkrijgbaar in 
hoogwaardige uitvoeringen.

2 | 3



Vind de juiste balans om ontspannen en productief te blijven. Wij bieden u hiervoor 
een harmonieuze werkomgeving die zich aanpast aan uw behoeften: staan of zitten. 
Geconcentreerd of communicatief. Afgeschermd of juist gemakkelijk bereikbaar 
voor anderen. De keuze is aan u met K+N BALANCE.OFFICE.

DE UITRUSTING  
VOOR GEZOND WERKEN

Producten:   
K+N BALANCE.CHAIR, K+N BALANCE.OFFICE, NET.WORK.PLACE Lounge-Chair, ACTA.MODUL

+ Geïntegreerde verlichtingsmodule

+  Akoestisch absorberend blad voor visuele  
en akoestische bescherming

+ Draaibare opbergelementen
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Producten: 
K+N BALANCE.CHAIR, K+N BALANCE.OFFICE, ACTA.PLUS schappen,  
NET.WORK.PLACE Organic gestoffeerde zitlementen en bijzettafels

BEPAAL ZELF  
UW MANIER  

VAN WERKEN
De meest individuele manier om zelfvoorzienende 

werkplekken te creëren: uw bureaustoel verandert in  
een efficiënte stahulp terwijl de motorisch in hoogte 

verstelbare tafel met zijn akoestisch absorberende  
bladen, de geïntegreerde, intelligente verlichting en de 

opbergoplossingen zich aanpast aan uw behoeften.
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Uw capaciteiten komen het best tot hun recht onder ideale 
arbeidsomstandigheden. Wie in beweging blijft tijdens een 
vergadering, blijft ook geestelijk flexibel. De gepatenteerde 
techniek van de K+N BALANCE.CHAIR ondersteunt 
comfortabel zitten en staan: twee eenvoudige handelingen 
zijn voldoende om de bureaustoel te veranderen in een 
stahulp.

EINDELIJK MEER  
ACTIVITEIT 
TIJDENS WERK- 
BESPREKING

Producten:   
K+N BALANCE.CHAIR, LIFE.S vergadertafel, 
ACTA.CLASSIC lockerkasten,  
NET.WORK.PLACE gestoffeerde zitelementen, 
QUIET.BOX Organic, HORIZONTE H50
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Produkte:
NET.WORK.PLACE Organic Polsterelemente, Beistelltische, HORIZONTE Glastrennwand, 

MOVE.MIX Objektstühle, LIFE.S Tische und OKAY.II Drehstühle

Einfach mal in Ruhe etwas wegarbeiten oder nachdenken?  
Aus dem Bürolärm für ein paar Minuten aussteigen? 
Recherchieren, lesen, schreiben? So schaffen Sie echte Oasen 
der Regeneration: räumlich separiert durch unseren 
Einsitzer oder entspannt im komfortablen Zweisitzer; in 
Kombination mit unseren Hockern und Tischen oder solo. 
So entstehen neue Räume im alten Trubel, wahre 
Denkpausen und Pausen für Denker – ästhetisch und 
funktional, wie Sie es von uns gewohnt sind.
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Producten:   
K+N BALANCE.CHAIR, K+N STANDBY.OFFICE 2.0, NET.WORK.PLACE poefs,  
ACTA.PLUS lockerkasten, MOVE.MIX barkrukken

Wisselende projecten, wisselende teams en kantoor- 
meubilair dat zich aanpast: onze mobiele totaalwerkplek  

K+N STANDBY.OFFICE 2.0 is geschikt voor multifunctionele 
ruimten. Bijpassende bureaustoel met sta/zit-functie:  

de met de red dot design award onderscheiden  
K+N BALANCE.CHAIR.

INTEGRALE  
WERKPLEKKEN  
VOOR MOBIELE  

TEAMS
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EEN STIJLVOL  
INTERIEUR  
INSPIREERT
Een eenpersoonswerkplek die door verschillende mensen 
wordt gebruikt en toch aanvoelt als je eigen werkplek: als 
geconcentreerde en communicatieve werkfasen elkaar 
afwisselen, verandert ook de lichaamshouding. Dan is het 
goed als het meubilair dit ondersteunt.

Producten:   
K+N BALANCE.CHAIR, TABLE.T, ACTA.PLUS apothekerskast,  

HORIZONTE H50, ACTA.FERRO schuifdeurkast,  
NET.WORK.PLACE gestoffeerde zitlementen, AURAY met hoge rug
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DUBBEL FUNCTIONEEL.  
GEWOON MOOI.

DIVERSITEIT  
IN DESIGN EN MATERIALEN

ALUMINIUM ZITSCHAAL

Structuur 
zwart

Gepolijst 
aluminium

Structuur 
wit

ALUMINIUM ZITSCHAAL

RUG- EN ZITKUSSENS VOLGENS 
K+N STOFFENCOLLECTIE

Met leer 
bekleed

bruin

Met leer 
bekleed

zwart

KRUISVOET

Structuur 
wit

Gepolijst 
aluminium

Structuur 
zwart

VAN ZITTEN NAAR STAAN:
Door de armleuningen om te klappen  
verandert de bureaustoel in een stahulp.

INNOVATIEVE GASVEER
De stopfunctie van de speciaal voor 
K+N BALANCE.CHAIR ontwikkelde gasveer 
zet de stoel bij belasting vast.

ALUMINIUM ZITSCHAAL
De hoogwaardige zitschaal 

is verkrijgbaar in  
verschillende designs. 

ALUMINIUM KRUISVOET
De fraaie kruisvoet met wielen is er in  

twee uitvoeringen, die beide goed kunnen worden 
gecombineerd met de zitschaal.

K+N BALANCE.CHAIR
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Techniek
Mechanisme Wipmechaniek, vergrendelbaar in voorste stand ■

Bewegingshoek mechanisme 12° ■

Gebruikersgewicht 50 – 110 kg ■

Traploze zithoogteverstelling 420 – 540 mm ■

Stahoogte 700 – 820 mm ■

Vergrendeling van de rugleuning 1 positie ■

 Zitting en rug Veloursleer of stof met 50 mm dik zitkussen ■

Zit en rugschaal
Zitschaal Oppervlak gepolijst, gepoedercoat of met leer omhuld met 50 mm dik zitkussen ■

Rugleuning Gestoffeerd ■

Armleuningen
Vast, met leren opdekje zwart of met leer omhuld als zitschaal ■

Afmetingen
Zithoogte 420 – 540 mm

Zitbreedte 488 mm

Zitdiepte 460 mm

Rugbreedte 488 mm

Brede armleuningen 55 mm

Stahoogte 700 – 820 mm

Totale breedte (incl. kruisvoet) 720 mm

Totale diepte (incl. kruisvoet) 720 mm

Kleuren
Zitschaal en armleuningen Gepoedercoat, structuur wit of zwart, gepolijst aluminium of met leer bekleed

Aluminium kruisvoet Gepoedercoat of gepolijst aluminium

Armleuning Leren opdekje zwart ■

Of volledig met leer bekleed net als zitschaal □

Wielen 60 mm diameter ■

Designwielen, 65 mm diameter in kleur kruisvoet □
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3 | EÉN HENDEL, TWEE FUNCTIES
Hiermee kunt u de hoogte instellen en tevens 

het wipmechaniek vastzetten.

4 | STOPFUNCTIE WEER UITSCHAKELEN
Door een voorwaartse beweging van de hendel 

wordt de stopfunctie gedeactiveerd.

De transformatie van de K+N BALANCE.CHAIR

K+N BALANCE.CHAIR

PRODUCTOVERZICHT

STAP 1: 
Klap arm- en rugleuning om.

STAP 2: 
De rugleuning draait in de stapositie  
en klikt vast.

STAP 3: 
De stopfunctie van de gasveer wordt bij  
belasting automatisch geactiveerd en voorkomt 
dat de stoel wegrolt.

2 | EENVOUDIGE POSITIEVERANDERING 
Met één druk op de knop kan de vergrendeling 
van de leuning in de stapositie worden opgeheven. 
Door de leuning om te klappen verandert deze 
weer in de rugleuning van de bureaustoel.

1 | VARIANTEN VAN DE ARMLEUNINGEN
Kies tussen een gestoffeerd leren opdekje (bij aluminium zitschaal)  
of volledig door leer omhuld.

5 | KRUISVOET EN WIELEN
De aluminium kruisvoet is verkrijgbaar met 
standaard- of designwielen.

Vaste stand  
bij belasting

DETAILS

■ Basisuitvoering   □ Optie
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K+N STANDBY.OFFICE 2.0
Flexibele, ruimtebesparende alles-in-één-oplossing 
voor flexibele manieren van werken.

K+N BALANCE.OFFICE
Harmonieuze werkomgeving die inspeelt op al uw wensen:  
alleen of als team, voor geconcentreerd of communicatief werken.

QUIET.BOX Organic
Zelfvoorzienende meubeleenheid  
voor meer privacy op kantoor.

MOVE.MIX
Bijzondere mix: barkruk met  
verschillende framevarianten.

LIFE.S vergadertafel 
Tafelsysteem verkrijgbaar in veel  
uitvoeringen en designs.

TABLE.T 
Sta-zit-werkplek voor dynamisch werken.

NET.WORK.PLACE Organic
Voor het inrichten van alle communicatiezones  
in het bedrijf.

NET.WORK.PLACE Lounge-Chair
Persoonlijke stiltewerkplek voor ongestoorde 
communicatie of om te relaxen.

ACTA.PLUS lockerkasten
Opbergmogelijkheden voor  
mobiele werkomgevingen.

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.
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Deutschland
König + Neurath AG
Büromöbel-Systeme
Industriestraße 1–3
61184 Karben
Fon +49 6039 483-0
info@koenig-neurath.de

Great Britain
K + N International
(Office Systems) Ltd
52 Britton Street
London EC1M 5UQ
Fon +44 20 74909340
info@koenig-neurath.co.uk

Nederland
König + Neurath Nederland
Office Furniture
Beethovenstraat 530 
1082 PR Amsterdam
Fon +31 20 4109410
info@konig-neurath.nl

France
König + Neurath AG
Showroom Paris
66, rue de la Victoire
75009 Paris
Fon +33 1 44632393
info@koenig-neurath.fr

Schweiz
König + Neurath (Schweiz) GmbH
Büromöbel-Systeme
St. Gallerstrasse 106 d
CH–9032 Engelburg / St. Gallen
Fon +41 52 7702242
info@koenig-neurath.de

koenig-neurath.com


