
TALO.YOU 
EENPERSOONS- EN  
TEAMWERKPLEK

TALO.YOU

 + Configureerbaar voor alle toepassingsvereisten: 
Eenpersoonswerkplek, werkblad,  
bespreek-, vergader- of stapeltafel

 + Frame-design als ronde of vierkante buis

 + A-pootframe-designvariant, ook op wielen

 + Hoogte-aanpassing: 
Hoogteverstelling van 650 tot 850 mm 
Motorverstelling van 640 tot 1300 mm

 + Metalen Kabel- of klapgoot,  
klapgoot van kunststof

 + Diversiteit van aan- en opbouwelementen

 + Uitgebreide tafelbladspecifieke elektrische 
voorzieningen, elektrificatiebrug

 + Optioneel leverbaar gedemonteerd  
en verpakt in kartonnen doos
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MAAK KENNIS MET  
nog meer paneelvarianten  
voor de visuele en 
akoestische bescherming in 
onze productportfolio 

SYSTEEMOVERZICHTEN 
EENPERSOONSWERKPLEK

TEAMWERKPLEK
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TALO.YOU
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TALO.YOU

CPU-houder light

Kabelkous

Kabelslurf Onderbouwlade

Toolbox
Schuifbladvergrendeling

Kabelgoot vast 

Tafelpaneel INSIDE.25

Achterschot
via consoles te bevestigen

Achterschot voor  
montage aan bladzijde

Afstandhouder

INSIDE.25 flyby-paneel

Onderstel in één lijn  
met bladrand

Inspringende onderstel

Hygiënepaneel

Omhoog/omlaag- 
bedieningspaneel,  

4-voudig geheugen

Zij-aanzetblad  
voor printer

Net Box Smart,  
vastklembaar

T-pootframe, vierkante buis
voetsteun op glijders/wielen

T-pootframe, ronde buis 
voetsteun op glijders/wielen

A-pootframe,  
vierkante buis

A-pootframe,  
ronde buis

Persoonlijke box

Klapgoot van kunststof

Metalen klapgoot

T-pootframe,  
vierkante buis

Bench

Afdekking van de hoofdtraverse

Centrale kabelgoot

Klapgoot

Afdekking van de centrale kabelgoot

Tafelpaneel in het midden

HE-motor

Zijpaneel plaatstaal,  
ongeperforeerd en geperforeerd, 2-delig

Frame
ronde buis

Frame
vierkante buis

Bedieningspaneel voor 
motorverstelling

omhoog / omlaag / 4-voudig 
geheugen



TALO.YOU INFOKAART 
EENPERSOONS- EN TEAMWERKPLEK

koenig-neurath.com

3 | ZIJFRAME-ELEMENTEN
Vierkante buis (70 x 70 mm)
Frame van ronde buizen (ø 70 mm).

2| ONDERSTELVARIANTEN
Symmetrisch op glijders of wielen.

1 | FRAMEDESIGN
Zuilen van vierkante of ronde buis kunnen 
worden uitgebreid met A-pootframes in stalen 
buis of gefineerd.

4 | KABELKOKER MET KABELSLURF
Voor een verticale bekabeling bij motoren 
liftverstelling.

5 | BEDIENINGSPANEEL
In 2 uitvoeringen voor de traploze, motorische 
hoogteverstelling.

6 | E-RICHEL
Met borstel en functionele rail voor de 
bevestiging van beeldschermhouders.  
Ook geschikt voor het werkblad.

7 | KABELGOTEN
Starre kabelgoten of klapgoten  
Centrale kabelgoten met of zonder afdekking, 
hoogte vanaf de vloer: 420 mm, afmetingen:  
H 100 x D 249/219 mm.

10 | FUNCTIONEEL ZIJPANEEL
Naar keuze met geperforeerde plaat  
of gesloten voor kabeldoorvoer.

Losse tafel Werkblad

Hoogte-aanpassing

     Hoogteverstelbaar, 650 – 850 mm ■ ■

      Elektromotor, 640 – 1300 mm  
dubbele telescopische zuil □ □

Poot/onderstel

     T-Fuß-Gestell (Quadratrohr und Rundrohr) ■ -

     A-pootframe ■ -

     Wielen ■ -

Elektrische voorzieningen

      E-richel met borstel en functionele rail ■ ■

     Uitsparingen / adapters □ □

     Schuifblad □ □

      Extra kabelslurven, kabelkoker en kabelkous vastklembaar ■ ■

Aanbouwelementen

    Reling □ □

    Tafelpanelen □ □

    Flyby-paneel □ □

■ Basisuitvoering   □ Optie5
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8 | ONDERBOUWLADE
Onderbouwlade van kunststof, afsluitbaar  
Belasting max. 4 kg  
Behuizing zwart of wit. 

9 | TOOLBOX
Toolbox met of zonder bekerhouder  
voor twee bekers van kunststof  
In zwart of wit, 
bekers in zwart of grijs.
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