
NEKSTEUN
(optioneel) ontspant de nekspieren.

ARMLEUNINGEN 
instelbaar in breedte, hoogte en 

diepte, alsook zwenkbaar, 
ontlasten de schouders en de nek.

RUGLEUNING
voor een comfortabele zithouding is 

de gebogen leuning gemaakt naar 
het voorbeeld van de wervelkolom. 

In hoogte verstelbaar  
van 600 tot 660 mm.

ZITCONCEPT
Naar keuze synchroonmechanisme of  
i-seating®-mechanisme:  
in elke situatie ergonomisch correct 
zitten.

ZITKUSSEN
naar keuze hard of zacht

KLEERHANGER 
optioneel verkrijgbaar

LENDENSTEUN
(optioneel) biedt de onderrug 
optimaal houvast.

BEDIENINGSELEMENTEN
voor het instellen van de ergonomisch 

juiste zithoogte, optioneel ook voor 
zitdiepte en zitneiging.

KRUISVOET
in verschillende  

uitvoeringen.  
(Aluminium met verschillende 

poedercoatings, chroom, gepolijst 
aluminium of kunststof).

JET.II
HÉT ANTWOORD OP UW  
WENSEN: ONZE DIVERSITEIT.

5 jaar
garantie
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Mechanisme Synchroonmechanisme i-seating®-mechanisme 

Openingshoek 27° (onder belasting) 25° (onder belasting)

Synchroonverhouding 1:2,5 1 : 6,9

Individuele  
gewichtsinstelling 45–120 kg 

Stelt zich automatisch in op  
het gewicht van de gebruiker  
(max. 120 kg)

Traploze zithoogteverstelling 410-550 mm 410-550 mm

Zitdiepteverstelling 70 mm 70 mm

Zitdiepteverstelling plus 100 mm 100 mm

Zitneigverstelling -3 tot +3° –

Zitkussen Schuimrubber standaard of softbekleding

Zithoogte 410-550 mm

Zitbreedte 500 mm

Zitdiepte 420 mm

Rugbreedte 460 mm (gestoffeerd ) of 455 mm (net)

Rughoogte 600 – -660 mm (gestoffeerd en netrug)

Totale breedte  
incl. armleuningen 685 mm

Totaal diepte 645 mm

COMBINEER NAAR EIGEN 
INZICHT EN VOORKEUR!

www.koenig-neurath.com

JET.II INFOKAART

1 | LOKETSTOEL
Ideaal voor de ontvangstruimte of in de 
beursstand.

2 | ANTISTATISCHE 
VOLLEDIG GESTOFFEERDE UITVOERING 
Voorzien van speciale stoffen bekleding,  
wielen, kruisvoet van chroom of  
gepolijst aluminium en antistatisch.

3 | LENDENSTEUN NETBESPANNING 
Verstelbaar en ondersteunend voor de 
lendenwervels. 

4 | LENDENSTEUN GESTOFFEERD
In rugkussen geïntegreerd en traploos verstelbaar.

5 | SYNCHROONMECHANISME 
Comfortabel zitconcept met individuele 
gewichtsinstelling.

6 | I-SEATING®-MECHANISME
Intuïtief zitten dankzij automatische 
gewichtsinstelling – ideaal voor tijdelijke 
werkplekken.
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