
EEN DESIGNTAAL  
DIE UW LICHAAM  
BEGRIJPT

JET.III



 

WEES VOOR UW COLLEGA’S 
EEN STEUN IN DE RUG

Producten:
JET.III bureaustoel, TALO.S, QUICK.II, ACTA.PLUS Mobil,  

ACTA.PLUS Locker, NET.WORK.PLACE elementen 

In de werkomgeving van morgen wordt niet alleen flexibiliteit, 
maar ook creativiteit en snelheid enorm belangrijk. Hoe kunt u 
uw medewerkers hier het best ondersteunen en motiveren? 
Met meubilair dat creatief en geconcentreerd werken mogelijk 
maakt. 

JET.III is doelgericht ontworpen met het oog op de behoeften 
van de gebruiker en biedt een groot aantal instelopties.  
Zo kan hij niet alleen individueel aan de lichaamsvorm worden 
aangepast, maar ook snel op iemand anders worden ingesteld. 
Een bureaustoel die de lichaamscontouren ondersteunt en met 
slechts twee hendels intuïtief kan worden veranderd.
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PERFECTIE  
TOT IN DETAIL
NEKSTEUN
Ter ontlasting van de spieren  
in schouder en nek. 
Hij is in hoogte en diepte 
verstelbaar en achteraf te 
monteren, ook in combinatie  
met de kleerhanger.

ARMLEUNINGEN 
Hier hebt u de keuze uit vijf 
verschillende uitvoeringen.

SYNCHROONMECHANISME 
Verstelling van de neiging van de zitting 
en de voorwaartse neiging van de rug 
via tweetraps kantelconus (4° en 8°) en 
instelbare openingshoek in 4 standen 
(vergrendeling in eerste stand). 

Door een speciale veertechniek  
is een optimale tegendruk van de rugleuning  

over het gehele spectrum (45-150 kg)  
en voor elk gebruikersgewicht gewaarborgd.

HOOGTEVERSTELLING RUG 
Snel en eenvoudig zonder knop.

KLEERHANGER 
Optioneel verkrijgbaar en achteraf te 

monteren, ook met neksteun.

AL 34
AL 43

AL 15

AL 42

AL 41

Kruisvoet kunststof

Gasveer 
leverbaar in de drie varianten 

laag, standaard en hoog

Kruisvoet aluminium

Wielen optioneel voor  
harde of zachte vloer

Neksteun

Kleerhanger

Stoffering

Lendensteun

Softbekleding

Zitkussen 
optioneel tweekleurig

Zitkussen als 
softbekleding

3D-weefsel

Netbespanning

LENDENSTEUN
Onafhankelijk van de rugleuning 
traploos instelbaar in hoogte en 
diepte.

SYNCHROONMECHANISME
Gecombineerde gewichts-

snelverstelling en 
zithoogteverstelling.  

Gewichts- 
snelverstelling

45 – 150 KG

KRUISVOET
In verschillende uitvoeringen.  

(aluminium met  
verschillende  

poedercoatings, chroom,  
gepolijst aluminium  

of kunststof).

Als toonaangevend merk op 
het gebied van kantoormeu-

bilair en ruimtesystemen 
ontwikkelt König + Neurath 

oplossingen voor individuele 
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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DETAILS

3 | RUGFRAME
Vormgevingskenmerk: König + Neurath 
logo en JET tekstlogo in het rugframe 
aangebracht.

4| HOOGTEVERSTELLING 
RUGLEUNING
Snel en eenvoudig zonder knop.

1 | VIER RUGVARIANTEN
De rugleuning is 

verkrijgbaar als volledige 
stoffering, 

netbespanning, 
3D-weefsel of 
softbekleding.

2 | LENDENSTEUN
Onafhankelijk van de rugleuning in 
hoogte verstelbaar, bovendien via 
draaiknop in welving instelbaar.

5 | GEBRUIKSAANWIJZING
Rechtstreeks bij de zitting geïntegreerd 
en direct onder handbereik.

6 | SYNCHROONMECHANISME
Het speciaal van K+N ontwikkelde 
synchroonmechanisme biedt een 
openingshoek van 27° en een ideale 
synchroonverhouding van 1:2,2.
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PRODUCTOVERZICHT 

■ Basisuitvoering   □ Optie

Techniek
Mechanisme Synchroonmechanisme ■

Openingshoek 27° ■

Synchroonverhouding 1:2,2 ■

Gewichts-snelverstelling 45–150 kg  
(gekeurde veiligheid: 120 kg, 150 kg slechts zonder armleuningen of met AL 15) ■

Traploze zithoogteverstelling 420–550 mm ■

Zitdiepteverstelling 80 mm, in rasters van 7 trappen □

Zitneigverstelling Via kantelconus, 4° en 8° neiging naar voren instelbaar ■

Instelbare openingshoek / vergrendeling rugleuning 4 standen, vergrendeling in voorste stand ■

Zitkussen Schuimrubber standaard ■

Schuimrubber softbekleding □

Rugleuning
Netweefsel ■

3D-netweefsel ■

Gestoffeerd op 3D-netweefsel ■

Softbekleding zwart ■

In hoogte verstelbaar met 80 mm ■

Lendensteun 90 mm in hoogte verstelbaar, 20 mm in diepte verstelbaar □

Neksteun, achteraf monteerbaar 70 mm in hoogte verstelbaar, diepteverstelling in 3 posities □

Kledinghanger, achteraf monteerbaar Kunststof zwart, breedte 400 mm □

Armleuningen
Functionele 2D-armleuning (AL41) Verstelbaar in hoogte en breedte □

Multifunctionele 3D-armleuning (AL42) Verstelbaar in hoogte, breedte en diepte □

Multifunctionele 4D-armleuning (AL43, AL15) Verstelbaar in hoogte, breedte en diepte, armlegger zwenkbaar 
2 uitvoeringen: armsteunhouder kunststof of gepolijst aluminium □

Multifunctionele 4D-Plus-armleuning (AL34) Verstelbaar in hoogte, breedte en diepte, armlegger zwenkbaar 
extra breedteverstelling via de armlegger □

Afmetingen
Zithoogte 420–550 mm

Zitbreedte 500 mm

Zitdiepte 400–480 mm

Rugbreedte 480 mm

Rughoogte 600–680 mm

Kleuren
Kunststofdelen Zwart ■

Kruisvoet Kunststof zwart ■

Aluminium gepoedercoat ■

Aluminium gepolijst of verchroomd □

Wielen Zwart resp. met grijze loopringen voor harde vloer ■

Armleuningen Kunststof zwart, armsteunhouder gepolijst aluminium bij AL15 □

Verstelbereik van de rugleuning  
80 mm in hoogte

0° 4° 8°

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

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

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

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

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