
NIEUWE KANTOOR
OMGEVINGEN VOOR  
MOBIELE MENSEN

Multiterritoriaal werken met
ACTIVE.T, OKAY.III en MEMO.S stapeltafel



Kantooromgevingen zijn tegenwoordig heel wat minder 
statisch dan vroeger. Flexibele werkplekken, vergaderhoeken, 
relaxruimten, telefooncellen, creatieve lounges – dat alles 
kan moeiteloos worden geïntegreerd in bestaande gebouwen, 
en ook nog eens kantoorruimte besparen. 

Hoe het eruit kan zien als u uw medewerkers mobiliseert, 
laten wij u zien op de volgende pagina’s. Ontdek de diversiteit 
van multiterritoriale kantoren en bekijk hoe ze aansluiten bij 
verschillende, bij uw arbeidscultuur passende stijlcollecties. 

Investeer de besparingen die een rationele planning van het 
ruimtegebruik u oplevert in toekomstgerichte interieurop
lossingen. Het loont de moeite!

Voor meer  
diversiteit – ook in  
de ruimteplanning
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Producten:
ACTIVE.T eenpersoonswerkplek, OKAY.III bureaustoel, ACTA.PLUS Locker, bespreektafel,  
MOVE.MIX barkruk, MEMO.S stapeltafel, NET.WORK.PLACE Organic

ALLEMAAL EEN KWESTIE
VAN STIJL
Onze vier stijlcollecties bieden een goede oriëntatie als het gaat om het vertalen van uw 
bijzondere arbeidscultuur en uw corporate design in ruimteconceptenopmaat.

Centraal staan ACTIVE.T tafels en OKAY.III bureaustoelen, de vergaderruimte rechtsonder  
is uitgevoerd in de stijlcollectie FLOW, ertegenover presenteren wij een vergaderopstelling in  
de stijlcollectie PURE. TIMELESS is de stijl van de trainingsruimte (midden boven), terwijl de 
werkbesprekingen met interactieve wand linksboven zijn ontworpen in VISION. De loungemeubelen 
zijn afkomstig uit onze NET.WORK.PLACE Organic serie.
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Bureaustoel 
met terugveereffect:  

de flexibele rugleuning  
van de OKAY.III stimuleert 

tot meer beweging, 
bevordert de doorbloeding 

en biedt de gelegenheid 
gezond te zitten.

Producten:
ACTIVE.T werkblad, OKAY.III bureaustoel, ACTA.PLUS Locker, QUIET.BOX Duo, THINK.TANK,  
NET.WORK.PLACE elementen, bespreektafel met vierkante buis

WERKOMGEVING 
IN BEWEGING
De digitalisering maakt het mogelijk werk veel vrijer vorm te geven. Als uw teams 
vaak in de buitendienst werken, op dienstreis zijn of veel vergaderen, hebben  
ze geen vaste, eigen werkplekken nodig. Ook thuiskantoor en deeltijdwerk zijn 
argumenten voor flexibele werkplekmodellen. 

Afhankelijk van de te verrichten taak kies je datgene wat op dat moment past.  
In dit geval een ACTIVE.T werkblad met een OKAY.III bureaustoel of een ver 
ga deroplossing als de THINK.TANK of de QUIET.BOX Duo. 
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Producten:  
ACTIVE.T dubbel werkblad met zijpaneel, OKAY.III bureaustoel, ACTA.PLUS ladenkast, 

BASIC.4 tafelprogramma, NET.WORK.PLACE elementen, K+N STANDBY.OFFICE 2.0 

OPEN SPACE
SLIM  
GEORGANISEERD
Flexibel werken biedt kansen – het ‘open space’ kantoor 
creëert er de voorwaarden voor: multiterritoriaal werken kan 
plaatsvinden in een gevarieerd en inspirerend aanbod van 
ruimten, werkplekken en zones. In een team of afzonderlijk, 
communicatief of geconcentreerd.

Hoe organiseren wij ruimten efficiënt als werk overal  
plaats vindt? Met K+N SMART.OFFICE zorgen wij ervoor dat  
uit de uitdagingen van de nieuwe werkomgeving kansen 
ontstaan. Via een app kunnen medewerkers gemakkelijk  
vrije vergaderruimtes en werkplekken vinden en reserveren – 
en nog veel meer.

K+N SMART.OFFICE is een digitale service die 
flexibele arbeidsculturen efficiënt en eenvoudig 
organiseert: de app geeft vrije werkplekken weer, 
ondersteunt bij de reservering van een ruimte en 
helpt bij het vinden van een collega. Facilitair 
managers kunnen hiermee te allen tijde de 
bezettingsgraad van de ruimten en hulpmiddelen 
analyseren, plannen en verbeteren.
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MEMO.S stapeltafel  
met zijpanelen  
in diverse kleuren.

INFORMELE 
KANTOORELEGANTIE

Er zijn talloos veel mogelijkheden om de open space uit te rusten met  
communicatie bevorderende interieuroplossingen! Dankzij de talrijke vormen, 

materialen en kleuren bent u geheel vrij in de vormgeving. 

Voor informele vergaderingen zijn podiumelementen of met NET.WORK.PLACE Organic 
ingerichte loungehoeken geschikt, voor snelle staande besprekingen of langer durende 

zittende presentaties zijn onze MEMO.S stapeltafels ideaal. Alle persoonlijke spullen 
zijn in de ACTA.PLUS Locker veilig opgeborgen.

Producten:
MEMO.S stapeltafel, QUICK.II, NET.WORK.PLACE Organic elementen, ACTA.PLUS Locker,  
podiumelementen, QUIET.BOX Organic, OKAY.III bureaustoel
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ACTIVE.T
OKAY.III
MEMO.S

Hoe uw arbeidscultuur er ook  
uitziet – wij ontwikkelen er  
oplossingen-op-maat voor



K+N SMART OFFICE 
READY
+  Maakt een geoptimaliseerde organisatie 

van werkomgevingen mogelijk met de 
speciale desktop app

 +  Standaard motorzuil, geschikt voor 
slimme toepassingen

+  Slim gebruik met adapter voor  
ID-Connect Mini

KEEP ON MOVING
ACTIVE.T

OKAY.III EN MEMO.S

MEMO.S stapeltafel
 +  Vaste zit en stahoogte voor  

meer flexibiliteit en mobiliteit  
tijdens werkbesprekingen

 +  Voor multifunctionele seminar  
en trainingslocaties

 +  Optioneel met draaibare  
multifunctionele contactdozen

 +  Zijpanelen voor kabelgeleiding 
verkrijgbaar in verschillende kleuren

 +  Envoudige bediening en  
ruimtebesparende opslag

ACTIVE.T
 +  Als enkele werkplek of als werkbladsysteem

 +  In het bereik van 650 mm tot 1300 mm motorisch in  
hoogte verstelbaar, snel en geluidsarm 

 + Losse tafels met Tpoot en symmetrisch onderstel 

 +  Horizontale kabelgeleiding via in/uitklapbare kabelgoten  
in twee hoogtes

 +  Met stof beklede flyby en tafelpanelen die aan het  
tafelblad kunnen worden vastgeklemd

 + Blad verkrijgbaar in kunststof uni en decor

 + Onderstel in wit, aluminiumkleurig of zwart

OKAY.III
 + Verkrijgbaar in twee uitvoeringen:  

tricotrug gespannen over gekleurde  
bouncebands of gestoffeerde rug  
op 3Dnetweefsel

 + Geïntegreerde lendensteun, asymmetrisch  
in hoogte en diepte verstelbaar

 + vsp®synchroonmechanisme met  
een synchroonverhouding van 1:2,6  
en een openingshoek van 30°

 + Individuele gewichtsinstelling  
van 45 tot 120 kg

 + Drie armleuningvarianten leverbaar

 + Neksteun en kleerhanger elk  
(ook in combinatie) achteraf te monteren
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KEEP ON WORKING
ACTIVE.T

ACTIVE.T K+N SMART.OFFICE

MET STOF BEKLEDE FLYBY-PANEEL
140 mm in hoogte verstelbaar, 
stofgroepen 20, 82, 91 en 92.

OMHOOG/OMLAAG- 
BEDIENINGSPANEEL
voor een snelle 
hoogteverstelling  
met twee toetsen
van 650 – 1300 mm.

BLAD
25 mm van kunststof;  
vastgeschroefd aan  
de zijframeelementen.

AFWERKINGEN
Blad verkrijgbaar in  
kunststof uni en decor.

KABELSLURF
voor verticale elektrificatie.

FRAME
in de kleuren wit,  

aluminiumkleurig  
of zwart.

K+N SMART.OFFICE

Met  

K+N SMART.OFFICE 
COMPANION 

kunnen medewerkers ruimten en werkplekken 
eenvoudig reserveren. Hierdoor wordt de organisatie 
van dynamische arbeidsculturen efficiënt.

Met  

K+N SMART.OFFICE  
STUDY 

maakt u het gebruik van ruimte en meubilair  
transparant en worden verbetermogelijkheden 
inzichtelijk – zo verhoogt u uw ruimte-efficiëntie.

+  Gebruik en bezettingsgraad van ruimten  
en hulpmiddelen herkennen

+  Gegevens in real time bekijken

+  Uitgebreide analyses voor nieuwe, efficiënte 
ruimte-indelingen en -planningen

+  Vrije ruimten en werkplekken vinden  
en reserveren

+  Filteren op het aantal personen  
en voorzieningen

+  Aanraakbeeldscherm in de besprekings ruimtes,  
onmiddellijke boeking mogelijk

+  Collega’s vinden

Ontdek het zelf op
smart-office.de

2
Met  

K+N SMART.OFFICE 
WELLNESS 

kunnen medewerkers hun werkplek instellen  
op individuele behoeften. Dat verhoogt uw 
aantrekkelijkheid als werkgever.

+  Persoonlijke instellingen (hoogte tafelblad)  
kunnen worden geïntegreerd

+  Medewerkers worden eraan herinnerd van tijd  
tot tijd op te staan

+  Motivatie om te bewegen wordt verhoogd door  
het vastleggen van doelstellingen en analyses

Vol vertrouwen de uitdagingen van de flexibele 
arbeidscultuur aangaan – met slimme ondersteuning.

Hoe organiseren wij ruimten en processen efficiënt  
als werk overal plaatsvindt? Hoe stellen wij flexibele project
teams in staat om gestructureerd te werken en daarbij 
gezond te blijven? K+N SMART.OFFICE integreert ruimte, 
meubilair en mens in één netwerk en maakt zo uitdagingen 
tot kansen.

K+N SMART.OFFICE is een digitale service die ruimten 
eenvoudig organiseert en efficiënt laat benutten. Hiervoor 
worden sensoren in ruimten en op meubelen geïnstalleerd; 
K+N SMART.OFFICE kan worden gebruikt via de app of vanaf 
elk bureaublad.

Het systeem omvat drie modules, die u al naar gelang uw 
behoeften afzonderlijk of gecombineerd in uw infrastructuur 
kunt integreren:
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DETAILS
ACTIVE.T ACTIVE.T

PRODUCTOVERZICHT

2 2

43

5

1

2 | ZIJPANEEL METAAL
Voor losse tafel en werktafel, met hoogtever-

stelling 10 mm in de desbetreffende 
tafeldiepte optioneel aan één of aan beide 

zijden leverbaar. Zonder kabeldoorvoer.

3 | MET STOF BEKLEEDE TAFELPANEEL
Wordt aan de achterkant van het blad  
bevestigd met een klemadapter.

4 | FLYBYPANEEL
140 mm in hoogte verstelbaar.

5 | 25 MM BLAD VAN KUNSTSTOF 
Vastgeschroefd aan de zijframe-elementen 

Adapteruitsparingen voor de kabeldoorvoer 
kunnen optioneel worden gekozen.

1 | WERKBLADSYSTEEM
Leverbaar in de breedtes 1200 tot 1800 mm,  

en in de dieptes 1480, 1680 en 1880 mm. 

Onderstel
Enkele  

werkplek
Werkblad 

T-pootframe, symmetrisch ■ ■

Zijpaneel Aan één of aan beide zijden leverbaar □ □

Afmetingen losse tafel
Breedten 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm ■ –

Diepten 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm ■ –

Afmetingen werkblad
Breedten 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm – ■

Diepten 1480 mm, 1680 mm, 1880 mm – ■

Hoogte-aanpassing
Motorisch verstelbaar 650–1300 mm ■ ■

Bedieningspaneel Omhoog/omlaag-bedieningspaneel ■ ■

5-voudig geheugen □ □

Werkblad
Spaanplaat 25 mm omlijsting ■ ■

Elektrische aansluitingen
USB-connector ID-Connect Mini Interface voor het gebruik van de K+N SMART.OFFICE app □ □

Horizontaal Kabelgoot □ □

Verticaal Kabelslurf □ □

Uitsparingen Links, rechts, in het midden □ –

Aanbouwelementen
Naar beneden PC-houder □ □

Achterschot □ –

Tafelpaneel, vastklembaar Met akoestisch werkzame stof bekleed ■ ■

Flyby-tafelpaneel, vastklembaar Met stof bekleed, voor montage achter tafel ■ –

■ Basisuitvoering    □ Optie
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OKAY.III OKAY.III

STOFFEN EN KLEURENDE BUREAUSTOEL 
MET TERUGVEEREFFECT

VSP® SYNCHROONMECHANISME
De Virtual Swing Point zorgt voor  

een perfect bewegingsverloop  
tijdens het zitten.

LENDENSTEUN
is aan elke kant in hoogte en 
diepte traploos verstelbaar. 

BEDIENINGSELEMENTEN
voor het individueel instellen van 
zithoogte, zitdiepte, zitneiging en 
gewichtsaanpassing.

4D-MULTIFUNCTIONELE 
ARMSTEUN 
ontlasten schouders en nek. 
Zonder gereedschap in 
breedte, hoogte en diepte 
verstelbaar, armlegger 
zwenkbaar.

TRICOTRUG
gespannen over bounce-bands in  
wit, zwart of oranje naar keuze.

KLEDINGHAAK
in zwart draad,  

kan desgewenst met en 
zonder neksteun achteraf 

worden uitgebreid.

NEKSTEUN
kan desgewenst achteraf 

worden uitgebreid, verstelbaar 
in hoogte en hellingshoek.

OPTIONEEL
in gedemonteerde 
toestand, verpakt  
in kartonnen doos

GASVEER-AFSTRIJKER 
Zorgt voor een optimale smering van de 
veer. Voorkomt beschadigingen, bijv. 
vooroorzaakt door het binnendringen van 
stof of andere deeltjes.
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OKAY.III OKAY.III

DETAILS

5 jaar garantie

PRODUCTOVERZICHT
Techniek
Mechanisme vsp® synchroonmechanisme ■

Openingshoek 30° ■

Synchroonverhouding 1 : 2,6 ■

Individuele gewichtsinstelling 45 tot 120 kg ■

Traploze zithoogteverstelling 420 tot 510 mm ■

Zitdiepteverstelling 50 mm, 5 standen ■

Zitneigverstelling 4° voorwaartse neiging ■

Vergrendeling van de rugleuning 4 standen ■

Zitkussen Schuimstof ■

Zitdieptevering Ja ■

Rugleuning Vast

Tricotrug gespannen over gekleurde bounce-bands ■

Gestoffeerd opdekje op zwart 3D-weefsel ■

Lendensteun Rechts en links onafhankelijk van elkaar verstelbaar in hoogte en diepte ■

Neksteun, achteraf monteerbaar In hoogte verstelbaar en neigbaar, naar keuze leer (ook bij keuze ‘stof’ voor stoffering) □

Kledinghaak, achteraf monteerbaar Draad, zwart □

Zitting
Stoffering ■

Armleuningen
Multifunctionele 4D-armleuning (AL39) Verstelbaar in hoogte, breedte en diepte, armlegger zwenkbaar en vergrendelbaar □

Multifunctionele 4D-armleuning (AL43) Verstelbaar in hoogte, breedte en diepte, armlegger zwenkbaar, armsteunhouder kunststof □

Multifunctionele 4D-armleuning (AL15) Verstelbaar in hoogte, breedte en diepte, armlegger zwenkbaar, armsteunhouder gepolijst aluminium □

Afmetingen
Zithoogte 420 tot 510 mm

Zitbreedte 500 mm

Zitdiepte 400 tot 450 mm

Rugbreedte 465 mm

Rughoogte 630 mm

Kleuren
Kruisvoeten

Kunststof Zwart ■

Aluminium Zwart / aluminiumkleurig / antraciet metallic ■

Gepolijst aluminium / chroom □

Rugdrager Zwart ■

Rugframe Zwart ■

Multifunctionele armsteunen Leren armlegger voor AL39 □

Wielen (tapijt of harde vloer) Zwart, 60 mm diameter ■

■ Basisuitvoering    □ Optie

designed by ITO Design

4 | VARIABELE 
ARMLEUNINGEN

Ze ontlasten 
schouders en nek 

door verschillende 
verstelfuncties.

7

2 | IN HOOGTE VERSTELBARE NEKSTEUN  
EN KLEDINGHAAK
De neksteun ontlast de schouders en de 
nekspieren. Rugleuning leverbaar met of 
zonder kledinghaak.

3 | ERGONOMISCHE STEUN
De lendensteun is aan elke kant afzonderlijk  
in hoogte en diepte traploos verstelbaar.

1 | TWEE RUGVARIANTEN
De comfortabele rugleuning is  

verkrijgbaar als tricotrug of in volledig 
gestoffeerde uitvoering.

7 | SOLIDE BASIS
Kruisvoet in kunststof of aluminium,  
of desgewenst kruisvoet met zeer vlakke 
voetsteunen in aluminium.

5 | SLIMME BEDIENINGSELEMENTEN
Voor het individueel instellen van  
zithoogte, zitdiepte, zitneiging en 
gewichtsaanpassing.

6 | DOORDACHT EXTRAATJE
De gebruiksaanwijzing is altijd  
binnen handbereik.

VOLLEDIGE 
STOFFERING

TRICOTRUG

1

2 3

5

7

AL 43

4

AL 39

4

AL 15

4

6
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Frame
Stapelbaar onderstel ■ ■

Stalen buis ■ ■

Chroom □ □

Zijdelingse frame-afdekking □ □

Afmetingen
Breedten 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm ■ ■

Diepten 700 mm, 800 mm, 1000 mm ■ ■

Hoogte-aanpassing
Vast 720 mm 1060 mm

Werkbladen
Houten paneel 
Decor of fineer 25-mm-blad met omlijsting

Elektrische aansluitingen
Horizontaal Kabelgoot, kabelklammen □ □

Draaibare contactdozen 3-, 4- of 5-voudig □ □

Tafelklep Metaal voor bladuitsparing □ □

NET BOX Point Diverse uitrustingen mogelijk □ □

Kabeldoorvoerdoos Diameter 80 mm, in kunststof □ □

Draadloze oplader Ingefreesd in onderkant blad, van boven niet zichtbaar □ □

Zithoogte* Stahoogte

* *

MOBIELE ALLROUNDER
EN GEKNIPT VOOR TEAMS

MEMO.S STAPELTAFEL MEMO.S STAPELTAFEL

DETAILS EN  
PRODUCTOVERZICHT

■ Basisuitvoering    □ Optie

1 | ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN
Tafelbladuitsparingen voor draaibare 
contactdozen en NET BOX Point dozen, 
plaatsing in het midden of aan de achterzijde 
mogelijk.

2 | KABELGOOT
Bevindt zich in het midden of aan de 
achterzijde op een hoogte van 100 mm.  
In combinatie met uitsparingen of dozen zijn 
de tafels altijd voorzien van kabelgoten.

2

RUIMTEBESPARENDE OPSLAG
bij 2 tafels 900 mm, bij 3 tafels 1100 mm,  
en 200 mm voor elke verdere tafel.

STAPELBAAR ONDERSTEL
In stalen buis of chroom.

ZIJPANELEN
in verschillende kleuren naar keuze.

WIELEN
vastzetbaar en leverbaar in twee designs: 
aluminium met zwart loopvlak of geheel zwart.

BLAD
Decor of fineer.

1
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NET.WORK.PLACE Organic
Voor het inrichten van alle 
communicatiezones in het bedrijf.

ACTA.PLUS Locker
Opbergmogelijkheden 
in mobiele werkomgevingen.

QUIET.BOX Duo
Zelfvoorzienende ruimte-in-ruimte-
oplossing voor besprekingen onder  
vier ogen.

Bespreektafel  
met MOVE.MIX barkrukken 
De bijzondere combinatie voor spontane  
staande werkbesprekingen.

NET.WORK.PLACE Lounge-Chair
Persoonlijke stiltewerkplek  

voor ongestoorde communicatie  
of om te relaxen.

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

Als toonaangevend merk op 
het gebied van kantoor-

meubilair 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 veran
dering in de werkomgeving met succes mee vorm te geven.

NET.WORK.PLACE Organic
De mooiste voorwaarden voor beter werken. 
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Deutschland
König + Neurath AG
Industriestraße 1–3
61184 Karben
T +49 6039 4830
info@koenigneurath.de

Great Britain
K + N International Ltd.
52 Britton Street
London EC1M 5UQ
T +44 20 74909340
info@koenigneurath.co.uk

Nederland
König + Neurath Nederland
Beethovenstraat 530 
1082 PR Amsterdam
T +31 20 4109410
info@konigneurath.nl

France
König + Neurath AG
53, rue de Châteaudun
75009 Paris
T +33 1 44632393
info@koenigneurath.fr

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

Österreich
König + Neurath AG
Gonzagagasse 1 / Morzinplatz
1010 Wien
T +43 676 4117512
info@koenigneurath.de


