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“New Work” belichaamt de ziel van toekomstgerichte 
kantoorlandschappen en is de inspirator voor krachtige 
vernieuwingsprocessen in bedrijven: innovatieve Workplace-
modellen bieden meer flexibiliteit en de keuze tussen 
concentratie of communicatie in de open space.

Met het tafelsysteem LIFE.S maken wij voor u de weg vrij om 
dit innovatiepotentieel voor uw onderneming te benutten. Kies 
voor eenpersoons- en teamwerkplekken en vergadertafels die 
uw arbeidscultuur benadrukken. Individualiseer het meubilair, 
zodat het op een aanschouwelijke manier uw bedrijf 
weerspiegelt. En creëer een prestatiebevorderende omgeving 
waarin medewerkers zich prettig voelen.

Vernieuwing 
de ruimte geven.
Met meer flexibiliteit!
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MEER SUCCES –  
STAAND, ZITTEND,  
OVERLEGGEND
Werk is beweging. Dat geldt voor de afzonderlijke medewerker, die 
afwisselend zittend en staand betere resultaten behaalt. Maar ook voor het 
team, dat nieuwe constellaties uitprobeert en profiteert van co-working.

Met deze veranderlijkheid van de dagelijkse arbeidsvereisten houdt ons 
tafelsysteem LIFE.S volop rekening. Onze eenpersoonswerkplekken 
kunnen desgewenst worden voorzien van een in hoogte verstelbare T-poot, 
waardoor ze geschikt zijn als sta- en zitoplossing. Bovendien zorgen ze met 
hun akoestisch werkzame flyby-panelen voor privacy in de open space.  
Wilt u zich even snel tot een collega richten? De bureaustoel TENSA.NEXT 
maakt u beweeglijk en versterkt als vanzelf de gezondheid van uw rug. 
Tijdelijke teams kunnen eenvoudig worden geïntegreerd dankzij de 
modulaire uitbreidbaarheid van het systeem. En onze apothekerskasten 
bieden u optimale bergruimte.

Producten:
LIFE.S T-poot, TENSA.NEXT, NET.WORK.PLACE 

elementen, MOVE.MIX, apothekerskasten,  
NET.WORK.PLACE Organic elementen

LIFE.S T-poot ook mogelijk als dubbel werkblad
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OVERLEGCULTUUR 
IN NIEUWE DIMENSIES.

  

Ons hoofd is rond, zodat ons denken van richting kan veranderen, aldus 
schilder en graficus Francis Picabia. Ook tijdens vergaderingen is het soms 
nuttig om van standpunt te kunnen veranderen – ook in lichamelijk opzicht: 

gewoon eens switchen van de tafel naar het bankstel, om de 
gedachtenwisseling met de collega’s een informeler tintje te geven?  

Of het overleg staand voortzetten – wellicht zelfs in een groepje? 
Deskundigen adviseren: beslist doen!

Om uw werkbesprekingen precies zo te laten verlopen als de situatie 
vereist, bieden wij u met de LIFE.S vergadertafel voor uw 

overlegmomenten een groot aantal mogelijkheden. Kies voor kortdurende 
gedachtenwisselingen bijvoorbeeld onze grote tafel in vaste hoogte, met 

daarbij MOVE.ME als ergonomische zitoplossing. En vergaderingen waarin 
iets meer dynamiek gewenst is, geeft u nieuw elan met onze motorisch in 

hoogte verstelbare vergaderoplossing.

Producten:
LIFE.S bespreektafel vierpoots, MOVE.ME,  
NET.WORK.PLACE elementen, ACTA.MODUL,  
LIFE.S vergadertafel T-poot en K+N BALANCE.CHAIR
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“De eerste stap naar een 
betere arbeidscultuur 
begint met de keuze van 
het juiste meubilair.”

LIFE.S



AAN ALLES GEDACHT 
WAT WERK EFFECTIEF EN  
BEWEEGLIJK MAAKT

TAFELSYSTEEM

KORT OVERLEG

LIFE.S Interaction en kruk

Diverse panelen met 
of zonder organisatierail

Diverse  
flyby-panelen

Reliëfpaneel als 
flyby-, hoek- of  
normale-tafel-paneel

Kabelslurf en kabelkous

Printerblad

PC-houder

Zijschot als decor of  
reliëfpaneel voor T-poot

Pennenbakje en elektrobox

Mini pc-houder

Tafelmat met 
houders voor 
mobiele telefoon 
en tablet

Lade

T-poot

4-poot

A-poot

Kledinghaak en kleerhanger

Spiegel en 
telefoonplanchet

Mobiele pc-unit

Mobiel zichtscherm

Zijpaneel 

Bewaarbakje 

Magneetbord en  
magneetstrip 

Tassenhaak

Bewaarbakje en 
hoekplanchet 

Hoekverbinder

Organisatierail

LIFE.S Indoor

Afsluitbare laptoplade
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VOOR DE SNELLE  
WERKBESPREKING TUSSENDOOR

INTELLIGENT EN VEELZIJDIG 
IN ELK DETAIL

Afzonderlijke werkplekken 
Verkrijgbaar als A-poot, T-poot of 4-poot.Verschillende stoffen en materialen beschikbaar.

Verschillende stoffen en materialen beschikbaar.

Team-werkplek 
Als A-poot werkblad, dubbel T-poot werkblad en werkblad met 4-pootframe.

Kort overleg 
Hiervoor zijn LIFE.S Indoor en LIFE.S Interaction geschikt. 

Bespreek- en vergadertafels 
Voor een groter gezelschap zijn 

verschillende configuraties  
qua vorm en grootte beschikbaar. 

LIFE.S Interaction en LIFE.S kruk
Statafel en zitbank 
Korte bespreking | Stedelijke uitstraling

 + Voor communicatie- en bistroruimten

 + Gecombineerd met hoge zitbank (gestoffeerd) 

 + Akoestisch werkzame baldakijn en wanden  
voor meer concentratie

LIFE.S Indoor
Bank-tafel-combinatie  
Vrijstaand | Vergadering

 + Voor spontane gesprekken 

 + Gestoffeerde zitbanken 

 + Optioneel met elektrische  
voorzieningen en mediawand
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DETAILS

2 | ZIJSCHOT
Inrichtingselement voor eenvoudige 

bevestiging aan het T-pootframe passend bij 
het reliëfpaneel.

3 | KABELKOUS 
Voor overzichtelijk kabelmanagement.

4 | ACCENTEN EN 5 | VOETSTEUN
In diverse kleuren voor een  
individuele vormgeving.

1 | VERGADEROPSTELLING 
Met in hoogte verstelbare T-poot.

5

4

3

2 2

1

8 | AFSLUITBARE LADE
Veilige opbergmogelijkheid voor laptop en 
persoonlijke bezittingen.

9 | HOEKPANEEL MET 
BEVESTIGINGSMOGELIJKHEDEN
Penhouder en hoekplanchet kunnen naar 
eigen voorkeur met magneten worden 
geplaatst.

7 | TAFELMAT
Zacht, grijs vilt zorgt voor een behaaglijk 
accent. Met houders voor mobiele telefoon en 
tablet.

10 | OVERIGE TOEBEHOREN
Magneetbord en magneetstrip bieden ruimte 

voor belangrijke mededelingen. Aflegrichel 
voor mobiele telefoon en bewaarbakje binnen 

handbereik. Eenvoudige montage met 
magneten.

6 | TAFELBLADEN
Naar keuze in hoekige of  
afgeronde vorm.

10 10

10 10

8

7

6 6

9
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PRODUCTOVERZICHT

■ Basisuitvoering    □ Optie

Aanbouwelementen
3e niveau Via adapter □ □ □ □

Naar beneden Achterschot ■ ■ ■ ■

Bevestiging framezijde PC-houder, printer-aanbouwelement ■ ■ ■

Zijpaneel ■

Reling

Tafelreling met organisatierail voor de beves-
tiging van opbergelementen of beeldscherm-
houder, stoffen vulling of acrylglas, van twee 
kanten toegankelijk

■ ■ ■ ■ ■

Tafelpanelen Met stof bekleed, naar keuze bekleed met 
akoestisch werkzame stof ■ ■ ■ ■ ■

Flyby-panelen Voor montage achter tafel via tafelconsoles ■ ■ ■ ■

Middenpanelen Voor bevestiging in het midden aan benchtafel, 
met stof bekleed ■ ■

Reliëfpanelen Voor bevestiging via adapter ■ ■ ■ ■ ■

Reliëfpanelen Voor montage aan tafelconsole □ □ □ □

Flyby-reliëfpanelen Voor montage achter tafel via tafelconsoles ■ ■ ■ ■

Reliëfpanelen Voor bevestiging via klemadapter □ □ □ □ ■ ■ ■

Reliëf-zijpaneel Voor bevestiging aan T-pootframe HE ■

Elektrische aansluitingen

Horizontaal Kabelgoot, klapgoot aan beide zijden 
uitklapbaar, kabelklem □ □ □ □ □ □ □

Verticaal Kabelslurf □ □ □ □ □ □ □

Verticaal Kabelkous □ □ □ □ □ □

Uitsparingen / adapters □ □ □ □ □

Schuifblad □ □ □ □ ■ ■ ■

Frame
T-pootframe ronde buis ■ ■

A-pootframe ronde buis ■ ■

4-pootframe ronde buis ■ ■

C-pootframe ronde buis ■

Afmetingen

Breedten 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm,  
1600 mm, 1800 mm, 2000 mm ■ ■ ■ ■

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

Diepten 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm ■ ■ ■ ■

1600 mm ■ ■ ■

Hoogte-aanpassingen
Vast 720 / 732 mm met hoogteverstelling 10 mm ■ ■ ■ ■

In hoogte verstelbaar Hoogteverstelling 650 - 850 mm,  
inbusverstelling ■ □ □ ■ ■

Elektromotor 680 - 1180 mm enkele telescoop; 
650 - 1250 mm dubbele telescoop □ □

Werkbladen
Spaanplaat kunststof ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Houten paneel fineer ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bladdikte 25 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bladdikte 13 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bladhoeken standaard ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bladhoeken afgerond □ □ □ □ □ □ □

Eenpersoonswerkplek EenpersoonswerkplekWerkblad Werkblad
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MADE BY KÖNIG + NEURATH
ALLE HIER AFGEBEELDE PRODUCTEN VINDT U IN DEZE CATALOGUS

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 verandering in 
de werkomgeving met succes mee vorm te geven. 

TENSA.NEXT
De volgende generatie.

JET.III
Organisch en veelzijdig.

MOVE.ME
Dynamisch zitten nadrukkelijk gewenst.

ACTA.MODUL
Stapelwonder met groeipotentieel.

NET.WORK.PLACE
Multitalent voor flexibele communicatieruimten.
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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


