
DIVERSITEIT EN 
STIJL VOOR HET  
NIEUWE WERKEN.

NET.WORK.PLACE Organic
TABLE.H + MOVE.MIX



Overal waar wordt gewerkt, gebeurt dat bijzonder goed op 
momenten dat mensen zich prettig voelen – tijdens de 
werkbespreking of op een rustige stiltewerkplek, zittend of 
staand, pratend of peinzend.

Met onze NET.WORK.PLACE Organic, de stoelen en krukken 
uit de MOVE.MIX serie en TABLE.H creëert u een perfecte 
sfeer voor elke werksituatie. Of u nu spontaan of uitvoerig 
overleg pleegt, bezig bent met lezen of een goed gesprek, zich 
in de bibliotheek of in de bistro bevindt: u verbindt werk met 
levenskwaliteit, plezier met business, functionaliteit met 
esthetiek. Een lichte constructie, talloze combinatie
mogelijkheden en oneindige vormgevingsmogelijkheden 
maken het meubilair tot een veelzijdige metgezel vol ideeën 
voor een betere, mooiere werkomgeving – uw werkomgeving.

Speelruimte  
en beweging 
voor mensen  
en ideeën.
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Producten:
NET.WORK.PLACE Organic gestoffeerde 
zitelementen, bijzettafels, NET.WORK.PLACE 
lounge-chair en ACTA.CLASSIC locker-
vakkenkasten

Lemand welkom heten is een belangrijk onderdeel van  
onze cultuur. Net zo’n belangrijke rol in onze hele  
arbeids cultuur speelt het aankomen in werkruimten: met  
NET.WORK.PLACE Organic verwelkomt u zakenpartners, 
medewerkers, leveranciers en gasten stijlvol in ruimten  
die functionaliteit en sfeer combineren. De beste basis voor  
een goede, levendige samenwerking!

AANKOMEN. 
ONTVANGEN. 
VERWELKOMEN.
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Producten:
NET.WORK.PLACE Organic gestoffeerde zitelementen, mediawand, 
bespreektafel, MOVE.MIX barkrukken en projectstoelen

Niet alleen de grote conferenties brengen uw werk een stap verder – ook en vooral 
korte, spontane gesprekken en informele ontmoetingen bieden waardevolle 
impulsen als daarvoor de gelegenheid wordt geboden. Wij zorgen er met onze 
afwisselende bespreektafels en MOVE.MIX-stoelen en -barkrukken voor dat u 
daarbij geen concessies hoeft te doen aan stijl of sfeer of techniek.

ONTMOETING!
GOEDE GELEGENHEDEN  
VOOR NIEUWE IMPULSEN.
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GEEF KENNIS  
DE RUIMTE!

Nadenken, lezen, kennis delen: wij creëren ruimten waarin je 
zowel in stilte onderzoek kunt doen en kunt lezen als daarover 
met anderen van gedachten wisselen. Ruimten die rijk zijn 
aan ideeën bevorderen de ideeëncultuur van uw onderneming, 
of je nu leest of schrijft, comfortabel in onze eenzitter of 
samen aan tafel zit. Inspiratie gewenst?

Producten:
NET.WORK.PLACE Organic gestoffeerde zitelementen,  
TABLE.H bespreektafel, MOVE.MIX projectstoelen en  
ACTA.MODUL opbergsysteem
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Alle varianten van werk verdienen een harmonisch op elkaar afgestemde 
omgeving. Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld onze  

NET.WORK.PLACE Organic optimaal bij onze ruimtesystemen  
QUIET.BOX en THINK.TANK past – dankzij de organische vormentaal. 
Omdat ongestoord telefoneren en denken, het gebruik van techniek en  

flexibel werken onderdeel uit ma ken van iets groters: van uw arbeidscultuur.

FLEXIBEL WERKEN: 
NIET ALLEEN EEN  

KWESTIE VAN TECHNIEK.

Producten:
NET.WORK.PLACE Organic zit- en wandelementen, bespreektafels,  
NET.WORK.PLACE lounge-chair en krukken, QUICK.II, QUIET.BOX Organic, THINK.TANK
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Met MOVE.MIX en TABLE.H kunnen heel goed ook 
gastronomische ruimtes worden ingericht – veelzijdig, 

harmonisch, afwisselend. Maak combinaties – of kies uit 
de volgende elementen: draad of houten frames, 
barkrukken of stoelen, sta of eettafels. Zodat uw 
pauzes even individueel worden als het werk zelf.

Producten:
NET.WORK.PLACE Organic gestoffeerde zitelementen, bespreektafels,  
TABLE.H bespreektafel, MOVE.MIX barkrukken en projectstoelen

PAUZE NODIG?  
ONTSPANNEN 
SETTING VOOR

UW BISTRO.
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Producten:
NET.WORK.PLACE Organic gestoffeerde zitelementen, bijzettafels, HORIZONTE glazen scheidingswand,  

MOVE.MIX projectstoelen, LIFE.S tafels en OKAY.II bureaustoelen

Gewoon eens in alle rust werken, of nadenken? Het kantoor
lawaai de rug toekeren, voor een paar minuten? Zaken 
uitzoeken, lezen, schrijven? Zo creëert u echte oases van 
ontspanning: ruimtelijk gescheiden door onze eenzitter, of 
relaxed in een comfortabele tweezitter; in combinatie met 
onze krukken en tafels of solo. Zo ontstaan nieuwe ruimten 
te midden van de oude hectiek, ware denkpauzes en pauzes 
voor denkers – esthetisch en functioneel, zoals u dat van ons 
gewend bent.

MEDEWERKERS, RELAX! 
EVEN ALLEEN ZIJN WORDT
ECHTE ONTSPANNING.
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“De eerste stap naar een 
betere arbeidscultuur 
begint met de keuze van 
het juiste meubilair.”

NET.WORK.PLACE 
Organic

TABLE.H
MOVE.MIX
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NET.WORK.PLACE Organic
TABLE.H
MOVE.MIX

MOVE.MIX projectstoel en barkruk

 + Afwisselend en veelzijdig te combineren

 + De perfecte aanvulling op TABLE.H en  
NET.WORK.PLACE Organic

 + Keuzemogelijkheden van verschillende zitschalen 
en bekledingen

 + Barkruk in twee varianten: houten  
of draadframe (chroom of zwart mat)

 + Barkruk met verchroomde voetreling  
voor ontspannen zitten

 + Projectstoelen met pootframe van houtfineer

TABLE.H sta- en bespreektafel

 + Voor rondetafelgesprekken of spontaan  
staand vergaderen

 +  Slanke poten van houtfineer, rechtlijnig design

 +  De perfecte aanvulling op MOVE.MIX  
barkrukken en stoelen

 + Synthese van functie en vorm:  
elegante kabel geleiding mogelijk

NET.WORK.PLACE Organic

 + Totaalconcept: gestoffeerde zitelementen, wand
elementen, mediawanden, bijzet en bespreektafels

 + Veelheid van combinaties qua type, materiaal, 
oppervlak

 + Individualiseerbaar door tweekleurigheid

 + Organische vorm

 + Bewust spel met ‘behaag lijke’ designelementen 
(knoppen, plooien, leer)

 + Harmonische integratie van techniek (bijv.  
onderbouwcontactdoos, draadloze oplader)

 + Ombouw voor akoestische effectiviteit
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NET.WORK.PLACE Organic

DETAILS

1 | CONTRASTERENDE KNOPELEMENTEN
2 | TWEEKLEURIGE BEKLEDING  
MET BOORDSEL

3 I BEHAAGLIJKE ZIT- EN WANDELEMENTEN
Gecombineerd bieden ze individuele 
mogelijkheden voor stilte en ontspanning.  
De tweekleurigheid biedt veel ruimte voor 
creatieve vormgeving.

5 I ÉLECTRIFICATION DISCRÈTE
Des prises pour montage sur le dessous 

assurent un accès facile à l‘électricité.

6 I TABOURET CONFORTABLE
Le rembourrage offre  

un grand confort d‘assise.

9 | IN HOOGTE VERSTELBARE BIJZETTAFEL
Met de liftzuil kan de tafel worden versteld op  

een hoogte van 470 tot 670 mm.

4 I OPTIMALE STABILITEIT
Er kan worden gekozen uit slanke poten 
in naturel eikenfineer of ronde stalen 
poten in zwart, wit of aluminium.

8 | RUIME KEUZE
Verschillende tafelhoogten, bladvormen en 

pootvarianten bieden 
combinatiemogelijkheden.

7 | WISSELENDE COMBINATIES
Met wandelementen kunnen diverse 

vergaderopstellingen worden gemaakt.
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PRODUCTOVERZICHT
NET.WORK.PLACE Organic

■ Basisuitvoering   □ Optie

Gestoffeerde zitelementen
1-persoons, 2-persoons, longchair vrijstaand | met ombouw ■|□

Zithoogte 450 mm, hoogte gestoffeerde rug 720 mm ■

Gestoffeerde bank, zithoogte 450 mm ■

Wandelementen voor ombouw, hoogte 1545 mm, wanddikte 40 mm ■

Zitkruk en zitbank, hoogte 490 mm ■

Decoratiekussen, gestoffeerde zitelementen, zitkruk, zitbank, wandelementen eenkleurig of tweekleurig binnen één stofgroep leverbaar ■

Framepoten stalen buis Ø 45 mm met poedercoating, of desgewenst met massief eikenhouten poten ■

Onderbouw 2-voudige veiligheidscontactdoos voor gestoffeerde zitlementen ■

Gestoffeerde zit- en wandcombinaties
Eenzits gestoffeerde zit-/wandcombinatie met ombouw, schrijfblad en opbergvak ■

4-zits gestoffeerde zit-/wandcombinatie met ombouw ■

Monitorhouder voor wand □

Aanbouwtafel met steunvoet □

Kabeldoorvoerdoos voor aanbouwtafel □

Contactdozen met toevoerleiding voor aanbouwtafel □

Onderbouw 2-voudige veiligheidscontactdoos voor gestoffeerde zitlementen □

Uitfrezingen voor draaibare contactdozen voor aanbouwtafel, draadloze oplader □

Tafelklep aan beide zijden in/uitklapbaar □

Wandelementen voor ombouw, hoogte 1545 mm, wanddikte 40 mm ■

Gestoffeerde zit- en wandelementen, eenkleurig of tweekleurig binnen één stofgroep leverbaar ■

Framepoten stalen buis Ø 45 mm met poedercoating, of desgewenst met massief eikenhouten poten ■

Verborgen kabelgeleiding in de wand via ritssluiting ■

Bijzettafels
Salontafels, vierkant / driehoekig, hoogte 275 mm ■

Bespreektafel Lift, in hoogte verstelbaar van 470 mm tot  670 mm, blad Ø 500 mm zwenkbaar ■

Bijzettafel op 3 poten, blad Ø 500 mm ■

Bespreektafels met hoogte 732 mm of stahoogte 1060 mm ■

Framepoten stalen buis Ø 45 mm met poedercoating, of desgewenst met massief eikenhouten poten ■

Bespreektafels vaste hoogte 720 mm, blad Ø 800 mm op ronde bodemplaat ■

Wandelementen
Wandelementen vrijstaand met voetsteun ■

Aanbouwwanden voor gestoffeerde zitelementen, hoogte 1300 mm ■

Wanddikte 40 mm ■

Wandelementen eenkleurig of tweekleurig binnen één stofgroep leverbaar ■

Mediawand
Wandelement met voetsteun hoogte 1920 mm, breedte 1600 mm, tafel stahoogte 1060 mm ■

Framepoten stalen buis Ø 45 mm met poedercoating, of desgewenst met massief eikenhouten poten ■

Uitfrezingen voor draaibare contactdozen, draadloze oplader, tafelklep aan beide zijden in/uitklapbaar □

Monitorhouder voor wand, kabeldoorvoerdoos □

Kabelkous voor tafelpoten of kabelslurf □

Wandelement eenkleurig of tweekleurig binnen één stofgroep leverbaar ■

Verborgen kabelgeleiding in de wand via ritssluiting ■

Gestoffeerde wandcombinatie met 
aanbouwtafel en ombouw

Gestoffeerd zitelement 1-persoons met 
schrijfblad, opbergvak en ombouw

Gestoffeerd zitelement 
2-persoons met ombouw

Gestoffeerd zitelement 
1-persoons met ombouw

Longchair

Bijzettafel 
met 3 poten

Bijzettafel in 
hoogte verstelbaar

Salontafel 
driehoekig

Salontafel 
vierkant

Bijzettafel  
met bodemplaat

Gestoffeerde bank 
1-zitter

Gestoffeerde bank 
2-zitter

2-zitter

Mediawand

Aanbouw-achterwand

Aanbouw-zijwand

Wanden vrijstaand 
met voetsteun

1-zitter

Onderbouwcontactdoos
met kabelgeleiding

Kruk

Zitbank

Staal

Bevestigingsband

Hout

Ronde tafelrand

Hout

Staal

Bespreektafels

Afmetingen in mm

Kabelkous

SYSTEEMOVERZICHT
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1

2

55

Onderstel *3, 4, 5, 7

Houten A-poot  
(massief eiken)

Afmetingen

Breedtes 1600 mm, 1800 mm,  
2000 mm, 2200 mm

Dieptes 800 mm, 900 mm,  
1000 mm

Hoogte
Zithoogte 732 mm

Stahoogte 1060 mm

Tafelbladen

Afwerking kunststof
25 mm  
met rechte tafelrand of 
met 15° verstekrand

Eikenfineer
25 mm  
met rechte tafelrand of 
met 15° verstekrand

Elektrische voorzieningen

Horizontaal
Verzonken  
draaibare contactdoos 
of tafelklep

Verticaal Kabelslurf,  
kabelkous viltstof

Projectstoel 
(zonder armleuningen)

Barkruk 
(zonder armleuningen)

Frame *1, 2, 3, 4, 5, 6 *1, 3, 4, 5, 6

4-poots houten frame  
(massief eiken) ■ ■

Draadframe slede  
(chroom of zwart mat structuur) – ■

Zitschaal

Hout decor wit 
- ongestoffeerd
- zitting gestoffeerd 
- zitting en rug gestoffeerd

 
■ 
■ 
■

 
■ 
■ 
■

Eiken naturel
- ongestoffeerd
- zitting gestoffeerd 
- zitting en rug gestoffeerd

 
■ 
■ 
■

 
■ 
■ 
–

Volledige stoffering met boordsel 
volledig gestoffeerd ■ –

Leer Bruciato bruin,  
ongestoffeerd ■ ■

Kunststof wit
- ongestoffeerd
- zitting gestoffeerd

 
■ 
■

 
– 
–

Afmetingen
Zithoogte 
- gestoffeerd
- ongestoffeerd 

 
430 mm
420 mm

 
790 mm
780 mm 

Zitbreedte 430 mm 380 mm

Zitdiepte 440 mm 430 mm

Rugbreedte 440 mm 365 mm

Opties

Glijders voor vast tapijt ■ ■

Viltglijders voor harde vloeren □ □

1 | DECORATIEVE KABELGELEIDING 
De kabelkous leidt de kabels struikelvrij 

langs de tafelpoot.

2 | GEÏNTEGREERDE KABELKLEP
De contactdozen zijn binnen handbereik 

dankzij de in het midden geplaatste, aan 
beide zijden openende kabelklep.

3 | TABLE.H TAFELBLAD
De afgeschuinde tafelrand illustreert het 
verfijnde karakter van de bespreektafels.

4 | BEHAAGLIJKE PROJECTSTOEL
Er zijn vier schaalvarianten in wit, eiken 
naturel, met leer bekleed of als volledig 

gestoffeerde versie met boordsel 
verkrijgbaar.

5 | ELEGANTE BARKRUK
Er kan worden gekozen uit twee 

framevarianten en twee rughoogtes met 
verschillende bekledingen.

Optioneel:  
Zitschaal hout decor wit met hoge 
rugleuning, draadframe in chroom

Rechte tafelrand en 
afgeschuind tafelblad

Hout

PRODUCTOVERZICHTDETAILS
TABLE.H MOVE.MIX

TABLE.H + MOVE.MIX

* 1 *2 *3 *4 *5 *6 *7

3

44 4

■ Basisuitvoering   □ Optie

24 | 25



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

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

ACTA.PLUS lockerkasten
Opbergmogelijkheden voor 
mobiele werkomgevingen. 

ACTA.MODUL
Modulaire en veelzijdige 
opbergelementen voor een 
stijlvolle manier van bewaren.

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.

Hoogwaardige materialen, 
duurzame kwaliteit en een reeks 
nieuwe, aantrekkelijke kleuren: 
onze collectie maakt het u 
eenvoudig om harmonische en 
spannende combinaties te kiezen.

STOFFEN EN KLEUREN 
VORMGEVINGSMOGELIJKHEDEN
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Deutschland
König + Neurath AG
BüromöbelSysteme
Industriestraße 1–3
61184 Karben
Fon +49 6039 4830
info@koenigneurath.de
www.koenigneurath.de

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

Nederland
König + Neurath Nederland
Office Furniture
Beethovenstraat 530 
1082 PR Amsterdam
Fon +31 20 4109410
info@konigneurath.nl
www.konigneurath.nl

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

Schweiz
König + Neurath (Schweiz) GmbH
BüromöbelSysteme
St. Gallerstrasse 106 d
CH–9032 Engelburg / St. Gallen
Fon +41 52 7702242
info@koenigneurath.de
www.koenigneurath.de


