
WORKSPACE. VOOR  
UW KANTOOR OPNIEUW  
GEDEFINIEERD.

K+N STANDBY.OFFICE 2.0



“De eerste stap naar een betere 
arbeidscultuur begint met de 

keuze van het juiste meubilair.”

Steeds meer bedrijven staan met flexibele manieren van 
werken open voor veranderingen – ze doorbreken starre 
processen, vragen én stimuleren meer flexibiliteit en passen 
zich met een nieuwe ongedwongenheid aan de eisen van de 
gedigitaliseerde wereld aan. Ze bieden meer vrijheid voor 
ideeën en het individu – ook voor kortstondige samenwerking 
met wisselende projectpartners. Nu al blijkt: hoe flexibeler 
een onderneming, hoe groter zijn succes.

König + Neurath heeft een oplossing ontwikkeld voor deze 
nieuwe arbeidscultuur: K+N STANDBY.OFFICE 2.0.  
Als ontplooiingsruimte voor het nieuwe denken.

MEER FLEXIBILITEIT. 
MEER EFFICIENCY. 
MEER PLEZIER IN  
HET WERK.
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OPTIMALE  
FLEXIBILITEIT IN 
DE OPEN SPACE.

Producten:
K+N STANDBY.OFFICE 2.0, K+N BALANCE.CHAIR,  
NET.WORK.PLACE Organic elementen en PUBLICA bank

In de werkomgeving van tegenwoordig moet u vaak snel 
reageren op wisselende uitdagingen: Uw team moet op korte 
termijn worden uitgebreid met enkele personen, omdat het 
actuele project dat vereist.

Met K+N STANDBY.OFFICE 2.0 van König + Neurath hebt u de 
perfecte oplossing in huis: een in/uitklapbare, verplaatsbare, 
volledig uitgeruste werkplek die zelfs op drukkere plaatsen 
akoestisch is afgeschermd en zich aanpast aan de individuele 
behoeften van de desbetreffende medewerker – voor meer 
concentratie en privacy.
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Producten:
K+N STANDBY.OFFICE 2.0, OKAY.II, QUICK.II, QUIET.BOX Organic,  

NET.WORK.PLACE en NET.WORK.PLACE Organic elementen

Maak uw bedrijf nu klaar voor meer groei: progressieve 
werkwijzen vragen om flexibele, ruimtebesparende 
oplossingen die de samenwerking in wisselende teams 
bevorderen en daarbij efficiënt werken ondersteunen.

Met K+N STANDBY.OFFICE 2.0 maakt u het mogelijk om op 
verschillende plekken – en met meer flexibiliteit – te werken. 
U mobiliseert uw medewerkers en creëert nieuwe ruimten 
voor creatieve, efficiënte samenwerking.
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RONDOM GOED INGERICHT

In het frame geïntegreerde  
DE LAMP VAN ARTEMIDE

via een aanwezigheidssensor 
wordt de verlichting 

automatisch in- en 
uitgeschakeld. De verlichting 
is niet achteraf monteerbaar.

EENVOUDIGE 
HOOGTEVERSTELLING 

Door een geïntegreerde 
gasveer is het tafelblad 

eenvoudig en zonder  
krachtsinspanning  

met de hand verstelbaar. 

BALDAKIJN
Zijn akoestische 
effectiviteit dempt het 
geluid aanzienlijk.

STALEN FRAME 
Kies tussen witte en  
zwarte structuurlak.

ACHTERWAND
De wand is akoestisch 
werkzaam, beweegt samen met 
het beweegbare tafelblad naar 
boven of beneden – en kan 
bovendien afzonderlijk worden 
versteld via een praktische 
bowdenkabel. Verschillende 
kleuren en stofgroepen naar 
keuze.

TAFELBLAD
Het blad is verstelbaar 
zonder stroom of 
gereedschap: Hij kan 
traploos worden ingesteld 
op een hoogte van 600 mm 
tot 1400 mm. Contactdozen, 
USB-aansluitingen en 
draadloze opladers kunnen 
desgewenst worden 
geïntegreerd.

KLAPMECHANISME
Voor transport of opslag 
kan het tweedelige 
tafelblad heel eenvoudig 
naar boven worden 
geklapt.

VOETSTEUN
Desgewenst ook verkrijgbaar 

met glijders.

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.

QUIET.BOX Organic
Zelfvoorzienende 
meubeleenheid, eenvoudig 
geïnstalleerd met hoge 
akoestische werkzaamheid.

K+N BALANCE.CHAIR
Verenigt de functies zit- en 
stahulp in één stoel.

OKAY.II
is uw metgezel tijdens een 
dynamische dag op kantoor.

QUICK.II
Gezonde ondersteuning –  
gewoon vanuit stand.

NET.WORK.PLACE Organic
De mooiste voorwaarden 
voor beter werken.
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VERDERE DETAILS

1 | FLEXIBELE 
MONITORHOUDER

Voor de bevestiging 
van beeldschermen.

2 | AKOESTISCH GEOPTIMALISEERDE 
BALDAKIJN
Beperkt storende geluiden, zorgt voor  
meer privacy.

3 | SLIMME PC-HOUDER
Voor het ruimtebesparend opbergen van 
mini-pc’s.

4 | KABELBUIS VAN TEXTIEL
Voor een elegant weggewerkte bekabeling.

5 | AFSLUITBAAR OPBERGVAK
Van degelijk plaatstaal voor het veilig 

bewaren van persoonlijke voorwerpen. 
Optioneel verkrijgbaar.

6 | UITGEBREIDE ELEKTRISCHE 
VOORZIENINGEN

Contactdozen, USB-aansluitingen en 
draadloze oplader kunnen desgewenst 

worden geconfigureerd.

7 | STABIELE VOETSTEUN
Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: met glijder 
of voor mobiel gebruik op wielen.
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1 I Aanbevolen artikel

PRODUCTOVERZICHT

 K+N STANDBY.OFFICE 2.0

■ Basisuitvoering   □ Optie

Frame: Afmetingen zonder aanbouwdelen
Breedte 1707 mm ■

Diepte 800 mm ■

Hoogte 1987 mm ■

Voetsteun
Wielen ■

Glijders □

Hoogte-aanpassingen
In hoogte verstelbaar HV lift 600 tot 1400 mm ■

Gasveer extra gewicht +20 kg ■

Gasveer extra gewicht +40 kg □

Werkblad Breedte x diepte
Blad 1-delig zonder klapfunctie 1600 x 800 mm ■

Blad 2-delig met klapfunctie 800 x 295 mm 
1600 x 800 mm

■

Aanbouwelementen
Afscherming Afscherming vast □

Afscherming afzonderlijk, in hoogte verstelbaar □

Afscherming verticaal (baldakijn) □

Opbergvak Op de voetslede aan het frame gemonteerd, afsluitbaar □

Kabelgeleidingsbuis Stof zwart, stofgroep 16/62, lengte 1259 mm Ø 57 mm □

Monitordraagarm Aanbevolen model Colebrook Bosson Saunders □

Elektrische voorziening

Plug & play
1) Veiligheidscontactdoos 
2) Dubbele USB-oplader 
3) 2-voudige Keystone elementen

□

Lamp Artemide inbouwspot geïntegreerd in het frame (niet achteraf monteerbaar) □

Draadloze oplader in het tafelblad □

Kabeldoorvoerdoos □

Slimme PC-houder Incl. klittenbandbevestiging (niet voor 2-delig tafelblad) ■

Bekabelingsset 4-voudige contactdoos met stroomtoevoerkabel 5000 mm ■
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Deutschland
König + Neurath AG
Büromöbel-Systeme
Industriestraße 1–3
61184 Karben
Fon +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
Fon +44 20 74909340
info@koenig-neurath.co.uk
www.koenig-neurath.co.uk

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

France
König + Neurath AG
Showroom Paris
66, rue de la Victoire
75009 Paris
Fon +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
Fon +41 52 7702242
info@koenig-neurath.de
www.koenig-neurath.de


