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Interstuhls succeshistorie startede i 1961, da to  

beslagsmede Wilhelm og Werner Link, begyndte at 

revolutionere arbejdsmiljøet. Med opfinderånd, stor 

flid og et klart blik for menneskets behov opstod den 

første arbejdsstol, Bi-Regulette.

Også i dag – mere end 60 år og 30 millioner stole se-

nere – er vi drevet af passionen for innovative løsninger, 

der gør menneskets liv og arbejde lettere. I mellem-

tiden er Interstuhl blevet aktiv på globalt plan, en af 

de førende stoleproducenter i Europa og beskæftiger 

1.000 engagerede medarbejdere.

Med vores produkter yder vi et vigtigt bidrag til men-

neskers sundhed på kontorer, i produktionsmiljøer, på 

laboratorier, hjemmekontorer og ved gaming.

Alle produkter fra Interstuhl udmærker sig ved teknisk 

perfektion, kompromisløs kvalitet, et design der kan 

føles med alle sanser og en forsigtig omgang med alle 

former for ressourcer. Mennesket er målestokken for 

alt, hvad vi laver. Det vil altid være vores ambition at til-

byde den bedst mulige løsning til vores kunders behov. 

Du finder yderligere informationer om vores  

virksomhed på: 

interstuhl.com

bimos.com

backforce.gg

Velkommen hos Interstuhl!

MILEPÆLENE

FRA LANDSBYSMEDJE TIL IDÉFABRIK:
INNOVATIONER FOR LIVET

Innovation med tradition:

De to brødre og direktører Helmut Link (t.v.) 

og Joachim Link (t.h.) leder Interstuhl i anden 

generation.

3



VELKOMMEN TIL VORES HJEM 
I MESSSTETTEN-TIERINGEN,
PÅ SCHWÄBISCHE ALB I TYSKLAND

Hovedkontor: Messstetten-Tieringen, Tyskland

Interstuhl er en uafhængig, selvstændig og ejerstyret fami-

lievirksomhed. Vi er fuldt dedikeret til vores komplet udsty-

rede hovedafdeling i Meßstetten-Tieringen og udbygger

den kontinuerligt.

En særlig fordel ved Interstuhl er den høje grad af egen 

produktion, som er unik i branchen. I vores egen forsk-

nings-/udviklings-/ konstruktions- og designafdeling med 

testlaboratorium samt prøve- og modelværksted lægges 

grundstenen til vores produkters konkurrenceevne, kvalitet 

og bæredygtighed. Stålværksted, svejseri, pulverlakerings-

afdeling, polstringsværksted med tilhørende systue og 

opskumningsafdeling samt forskellige for- og slutmonte-

rings- afdelinger reducerer ikke kun transportafstandene, 

men sikrer også, at vores krav om bæredygtighed imple-

menteres direkte i store dele af værdikæden.

Vores eget logistiksystem sørger for optimale, korte trans-

portafstande til vores kunder. Medarbejderne er grund-

laget for vores forretningssucces. Åbenhed og ærlighed 

er retningslinjerne for vores kommunikation. Vi forener 

økonomiske, økologiske og sociale mål.
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OVERSIGT OVER
FAKTA

VIRKSOMHEDEN
Ejerstyret familievirksomhed

Administrerende direktører og indehavere

Helmut og Joachim Link

Grundlagt: 1961

Medarbejdere i 2021: 1.000

VIRKSOMHEDENS HOVEDAFDELING
Meßstetten-Tieringen, Tyskland

Samlet areal: 56.000 kvm

OMSÆTNING
2021: 200 millioner euro

Eksportandel: 41 %

FILIALER
UK / ES / AT / DK / FR / MX / US / CN / UAE

PORTEFØLJE / 3 AKTIVE MÆRKER
Interstuhl 

Siddeløsninger og rumopdelingssystemer til kontorer

Bimos 

Siddeløsninger til industri og laboratorier

Backforce

Siddeløsninger til gaming-miljøer

PRODUKTIONSSTEDER
DE / MX / SK
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ISO 14001

Zertifiziertes UM-System

ISO 50001

Zertifiziertes EnM-System

VIRKSOMHEDEN

CERTIFICERET KVALITET
FREMRAGENDE I ALLE HENSEENDER!

Miljøpris
til virksomheder

i Baden-Württemberg

Miljøpris
til virksomheder

i Baden-Württemberg

Certificeret
kvalitetsstyringssystem

ISO 9001:2015

Certificeret
miljøstyringssystem

ISO 14001

Certificeret
energistyringssystem

ISO 50001

Certificeret
styringssystem

ISO 45001

EU-miljøledelsesordning Bæredygtighedsprogram i 
møbelindustrien

Tysk sammenslutning
for bæredygtigt byggeri

Innovationspris
Club of Excellence

Tysk
innovationselite

Bertelsmann Stiftung
Socialt engagement i

virksomheder

100 virksomheder inden for
ressourceeffektivitet

Bæredygtighed
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Vi er overbevist om, at et produkt kun kan være virkelig godt, 

hvis det skabes på en god måde. Allerede i begyndelsen af 

90'erne opstod der bindende retningslinjer, som opdateres  

løbende. Heri forpligter Interstuhl sig til konsekvent overholdelse 

og frivillig overopfyldelse af lovbestemmelser. Det dokumente-

res af vores mange udmærkelser. Du finder yderligere, udførlige 

informationer i vores bæredygtighedsrapport med integreret 

miljøforklaring, som opdateres årligt, på vores websted under 

Virksomhed: interstuhl.com
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1961 1970 1980

SÅDAN STARTEDE 
DET …

FØRSTE SUCCESMODEL OG

FØRSTE PATENT: BI-REGULETTE

At opdage behov og løse opgaver ved 

hjælp af tekniske innovationer gjorde alle-

rede vores første stol til en succesmodel.

Den individuelle justeringsevne og de 

solide kvalitetsmaterialer (stål, træ, alu-

minium) satte allerede dengang standar-

den. Med denne stol fik Interstuhl i 1962 

sit første patent på højdeindstillingen.  

I årenes løb skulle mange flere følge efter.

SIDDE KROPSRIGTIGT

OG SIKKERT

Vi er pionerer inden for moderne ergono-

mi. Menneskets krop er for os udgangs-

punktet for alt. Samarbejdet med førende

arbejdsmedicinere har en lang tradition 

hos Interstuhl. Dengang var det f.eks. ar-

bejdsfysiolog og internist prof. dr. Kirn 

samt dr. Åckerblom. I dag er f.eks. Fraun-

hofer-forskningsinstituttet en af vores 

vigtigste samarbejdspartnere.

ARKITEKTDRØMMEN:

FRA PORTNERLOGE TIL CHEFETAGE

Ofte udtrykker arkitekter et ønske om 

ensartet design til alle anvendelsesom-

råder. Vi følger gerne denne bestræbelse

og skaber ikke kun solitære, men sam-

menhængende og overbevisende  

produktserier til enhver arbejdsplads. Det 

betyder ikke, at vi giver afkald på individu-

alitet. Interstuhl-manufakturen opfylder 

altid særlige ønsker.

Jubilæumsudgaven 
fra 2012:
bi-regulette 2.0

Den originale fra 
1961:
110-bi-regulette
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1990 2000 2020 

MILJØBEVIDSTHED GIVER

ÆGTE KVALITET

Båret af et stærkt ønske om at efterlade 

vores børn og børnebørn et intakt økolo-

gisk, økonomisk og socialt miljø forfølger

vi en klar miljøpolitik. Allerede i begyn-

delsen af 90'erne opstod der bindende 

retningslinjer for konsekvent overholdelse

og frivillig overopfyldelse af lovbestem-

melser. Interstuhl viste dengang som nu

vejen for hele branchen.

EN NY ÆSTETIK

HOLDER INDTOG

Interstuhl-æstetikken går meget længere 

end den klassiske forståelse af design. Vi 

tilstræber, at tingene skal kunne opleves 

med alle sanser. En stol fra Interstuhl skal 

ikke kun fascinere optisk, men frem for 

alt fungere mesterligt. Vi skaber stole, 

der teknisk set kan meget, overbeviser 

med deres enkle betjening og på samme 

måde overrasker både øjet og følesansen.

Silver
Design: Hadi Teherani,
Ulrich Nether,
Hans-Ullrich Bitsch

Backforce One
Design: Volker Eysing

INTERSTUHL GÅR NYE

VEJE PÅ KONTORET

Den vej, som Interstuhl er gået siden 

1961, har været afvekslende og som-

metider stenet, men altid lige. Derfor er 

det kun logisk, at vi også i dag tænker 

videre end skrivebordet, ser på arbejdet 

som en helhed og ikke kun skaber stole, 

men rum. Det er samtidig en selvfølge, 

at mennesket altid er udgangspunktet.

TOP PERFORMANCE TIL

TOPSPORTSFOLK

Det har altid været vores ambition at øge

menneskers præstationsevne med vores

produkter. Denne ambition får en helt 

særlig betydning, når det gælder e-sport. 

Backforce – vores mærke til professionel 

gaming – står for stole, der giver frihed, 

stabilitet, komfort og bevægelighed og 

dermed muliggør toppræstationer inden 

for gaming-sport. 

HUB
Design: Volker Eysing

1993  DIN EN ISO 9001
 (som den første i branchen) 

1994  Udmærkelse fra Baden-Württembergs 
miljøministerium for "exceptionelle 
præstationer ved fremme af erhvervslivets 
miljøbeskyttelse og miljøorienteret 
virksomhedsledelse"

1996 EMAS-certificering  
(som en af de første i branchen) 

1997 Certificering i overensstemmelse med 
miljøledelsesstandarden DIN EN ISO 14001
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DEDIKERET TIL SUNDHED:
VORES TRE STÆRKE BRANDS

Brandet Interstuhl står for sund siddestil på 

kontoret og innovative systemløsninger til indi-

viduelle kontorlandskaber. Interstuhl er blandt 

de førende producenter i Europa.

Brandet Bimos er det førende brand på marke-

det, også innovativt, for de bedste industri- og 

laboratoriestole i Europa.

Show your Best: Brandet Backforce gør det 

bedre at sidde, så din gaming bliver bedre.  

Vores nyeste brand henvender sig til den pro-

fessionelle e-sport.
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VORES 
SUCCESFAKTORER

Vi forbinder teknisk modenhed med in-

novation, overraskende og intelligente 

løsninger samt et kompromisløst kvali-

tetskrav. Vi står for "tysk engineering". 

Samtidig passer vi på miljøet og skaber

bæredygtige løsninger.

Hos Interstuhl betyder det, at man op-

når mere med mindre ressourceforbrug. 

Vi beskytter ressourcen "menneske" og 

bidrager til, at det kan yde mere. Vi beva-

rer ressourcen "miljø" af hensyn til vores 

børn og børnebørn. Og vi skåner vores 

kunders økonomiske ressourcer ved at 

være effektive.

ÆSTETIK EFFEKTIVITETENGINEERING
Ved æstetik forstår vi mere end exceptionelt 

design. Vi tilstræber, at tingene skal kunne 

opleves med alle sanser - en helhedsorien-

teret, ny og også teknisk tiltalende erfaring. 

Dette gælder både for alle vores produkters 

detaljer og for designet af komplette rum.

Vi tænker ikke i stole, vi tænker i løsnin-

ger. Derfor analyserer vi mange forskel-

lige arbejdspladsers krav og kender vo-

res kunders behov. Det gør os førende,

når det gælder innovation inden for spe-

cialtilpassede løsninger til industri og 

laboratorier.

Backforce giver ægte merværdi. Alle 

innovationer forfølger et mål: At give 

e-sportspersoner den bedst tænkelige 

gaming-oplevelse. Hertil hører både de-

sign, ergonomi og kompromisløs kva-

litet. Vores gaming-stole er "Made in 

Germany".

Intet andet brand har så meget knowhow

inden for det at sidde i industri og labo-

ratorier som Bimos. Denne viden deler  

vi gerne, for vi ønsker at fremme menne-

skets præstationsevne. Vores handlemå-

de er præget af kompetent rådgivning og 

ønsket om partnerskab.

Succes kræver teamwork. Backforce er 

kendetegnet ved det, det gælder om i 

sport. Som aktør i gaming communityet

optager Backforce impulser og tager be-

hovene alvorligt. Brandet er fast forankret

i det professionelle gaming-miljø og ud-

vikler sig sammen med communityet.

Mennesket og miljøet bestemmer udvik-

lingen af vores produkter og alle vores 

aktiviteter. Vores stole fremmer sundhe-

den med egenudviklet industri- og labo-

ratorie-ergonomi. Designet motiverer de 

mennesker, der sidder på vores stole.

TÆNKE I LØSNINGER

MORE VALUE

LIV

I gaming gælder det om at have karakter. 

Personligheden afgør, om det bliver til 

succes eller nederlag. Backforce gør, at 

personligheden føler sig hjemme. Enhver 

sportsperson kan finde netop den stol, 

han har brug for, som passer til ham, og 

som han kan give sit personlige præg.

INDIVIDUALITY

LIDENSKAB

TEAMWORK
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Mennesket er mere end blot en arbejdskraft. Og arbejdspladsen er mere

end et skrivebord med en stol. Interstuhl ser på både mennesket og  

arbejdet som en helhed. Med vores Active Sitting Solutions ser vi nøje på 

sidde- og arbejdsadfærden og sørger for, at mennesket forbliver i bevæ-

gelse, mens det sidder, og at dets sundhed og ydeevne beskyttes bedst 

muligt.

Når man ser overordnet på arbejde, er man nødt til at tænke i rum.  

Vi kalder det Splaces. Her strukturerer vi kontormiljøerne ud fra arbejds-

scenarier som "Welcome", "Meet", "Work", "Relax", "Learn", "Lead" og 

"Home". Og tilbyder et bredt produktsortiment til alle områder samt ska-

ber inspirerende, fremtidsrettede rum- og arbejdskoncepter.

ENJOY SEATING PERFORMANCE

12



Et højdepunkt i Interstuhls portefølje er HUB – det nok 

mest alsidige, modulopbyggede system til individuel og 

kreativ udformning af kontormiljøer. HUB er vores svar 

på kravene til New Work. Elementer som sofaer, stole, 

gynger, skillevægge og sideborde kan bruges til at skabe 

imponerende rumscenarier alt efter lyst, humør og kom-

munikationsmål. 
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REFERENCER 
KONTORSTOLE

SILVER
ZAYED UNIVERSITY,

ABU DHABI

GOAL
UNICREDIT,

MILANO

AIRPAD/PURE
DAIMLER AG,

STUTTGART
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EVERY
DEUTSCHE BAHN,

BERLIN

JOYCE
RWE,

ESSEN

VINTAGE
FRESHFIELDS,

MADRID
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REFERENCER 
RUMKOMPETENCE

HUB
IHK,

REUTLINGEN
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De kunder, som allerede stoler på os, er bl.a.:

Allianz
Aldi
Audi
Banco Santander 
BASF
BayWa
BBG
BBVA
BMW
BRIGHTOIL 
Bundesagentur für Arbeit

Coca-Cola
Continental
Daimler
DAK
Dansk Supermarket
DATEV
Deutsche Bahn
Deutsche Bank
Deutsche Postbank
Deutsche Telekom 
DHL

Duravit
EY
EU Parlament
Ford
Fraunhofer
Generali
GMSH
HITACHI  
HSBC
Iberdrola 
Jenoptik

K&H
Land Baden-Württemberg
LBBW 
Lidl
Magna
Nestlé
Opel
PSA
PwC
Red Bull
RWE

Sixt
Tesla
Total
Unicredit
Vodafone
Volkswagen
Zayed University
etc.

HUB
VOLKSBANK,

ALBSTADT

17



Arbejdet i industrien og på laboratorier rummer helt særlige udfordringer. 

Her gælder det om på den ene side at forstå menneskets behov, men på 

den anden side også at forstå de særlige forhold på den enkelte arbejds-

plads og omsætte dem til innovative løsninger.

Bimos-porteføljen er opdelt i fem områder: Produktion, ESD, laboratori-

um, renrum og stående arbejde. På alle områder er det vores ambition 

at tilbyde den bedst mulige stol til den pågældende siddeudfordring. Ud 

over brugsspecifikke egenskaber som robusthed, rengøringsvenlighed, 

elektrostatisk afledningsevne og emissionsfrihed omfatter dette også 

vores egne ergonomikoncepter, som vi tilbyder specielt til arbejde på  

laboratorier og i industrien.

DE BEDSTE ARBEJDSSTOLE TIL 
INDUSTRI OG LABORATORIER
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Neon er sandsynligvis verdens bedste arbejdsstol. Den 

sætter ikke kun standarden, når det gælder design, men 

også inden for teknik, ergonomi og komfort. Takket være 

sit innovative 1+1-system kan polstringen skiftes med 

et enkelt klik. Sådan giver Neon fleksibilitet og lang leve-

tid. Neon fås i forskellige udgaver til både produktion, 

ESD-arbejdspladser og laboratorier.
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REFERENCER

ESD

PRODUKTION
AESCULAP 
AIRBUS 
Audi
BMW
Robert Bosch
DAIMLER
FESTO
Hugo Boss
IWC
LIEBHERR
Lindt
Louis Vuitton
Lufthansa

Miele
PEUGEOT
Porsche
Ritter Sport
SCHAEFFLER
SIEMENS
SNCF
Thyssenkrupp
VIESSMANN
VORWERK
VW
ZF

ABB
Robert Bosch
Continental
Dräger
EADS
Endress+Hauser
ERICSSON
Fraunhofer
HELLA
Honeywell
JABIL
Max-Planck-Ges.
MTU

NOKIA
OLYMPUS
OSRAM
PHILIPS
PHOENIX CONTACT
Schneider
SENNHEISER
SIEMENS
THALES
TRUMPF
VISHAY
XILINX

ESD NEON ESD NEXXIT

NEON NEXXIT

20



RENRUM

LABORATORIER

AMD
AstraZeneca
BAYER
B. BRAUN
Bristol-Myers Squibb
Boehringer Ingelheim
CSL
Fraunhofer
GILEAD
GlaxoSmithkline
Infineon
Janssen

Johnson&Johnson
Lilly
LONZA
NXP
Pfizer
Roche
SANOFI
SIEMENS
Siltronic
STMicroelectronics
TEXAS INSTRUMENTS
ZEISS

BASF
Baxter
BAYER
BD
BIOTRONIK
CHARITÉ
Clariant
DKFZ
Dubai Police
EVONIK
Fraunhofer
FRESENIUS

HARIBO
Helmholz Zentrum
Medtronic
MERCK
NOVARTIS
Novo Nordisk
Procter&Gamble
RWTH
Takeda
Uniklinik Köln
Uniklinik Freiburg
Uniklinik Heidelberg

FINLABORATORIER 
NEON 

LABSIT

LABSTERRENRUM PLUS
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I Backforce kombineres forkærligheden for gaming med 60 års erfaring 

inden for stole. Backforce er udviklet sammen med e-sportspersoner. 

Den tilfredsstiller alle behov, som professionelle gamere kan ønske, en 

stol skal opfylde. Det starter med den særlige Syncseat-mekanik, som 

giver en vægtløs siddefornemmelse. Dualcore-sædet giver hold og kom-

fort, når man sidder længe. Og praktiske detaljer som armlæn, der kan 

klappes væk, sørger for endnu mere frihed under gaming. Men det, man 

lægger mærke til allerførst, er det imponerende design med Gamer Pulse 

Spotlight og de mange muligheder for at individualisere Backforce. Tak-

ket være tilpassede shoulder patches er det endda muligt at forsyne 

Backforce med dit eget nickname eller clantag.

SID BEDRE, OG OPNÅ
BEDRE GAMING 



Fra sportsfolk til sportsfolk: Backforce 

er udviklet til gamere og sammen med 

professionelle gamere. Her spiller vores 

tætte partnerskab med de professionel-

le e-sportsfolk fra BIG (Berlin Internatio-

nal Gaming) en særlig rolle. 
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DUBAI • FRANKFURT • KØBENHAVN • LONDON • MADRID 
MILANO • MEXICO CITY • WIEN • ZOETERWOUDE

SHOWROOMS 
GLOBALT
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SHOWROOM 

WIEN
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HVIS MAN VIL VÆRE MED TIL AT
FORME FREMTIDEN, HAR MAN BRUG 
FOR STÆRKE PARTNERE OVER HELE VERDEN

Ægte partnerskab vil sige at være der for hinanden. Pålidelighed, hurtighed, leve-

ringssikkerhed og et kompromisløst krav om kvalitet er tegn på vores bekendelse 

til det ægte partnerskab. For at levendegøre denne bekendelse er vi til stede lokalt og 

handler lokalt – over hele verden: med egne afdelinger, showrooms og kompetente 

salgspartnere. Vi hjælper vores kunder med service, rådgivning og planlægningskom-

petence overalt, hvor de har brug for os. På denne måde er vi i stand til også globalt 

at hjælpe globalt agerende virksomheder. Selv ved krævende projekter udmærker 

vi os med absolut pålidelighed samt hurtige reaktions- og leveringstider. Dermed 

yder vi et aktivt bidrag til optimale processer og vores kunders vedvarende succes 

overalt i verden.

Interstuhls hovedkontor

Interstuhls datterselskaber

Interstuhls salgsafdeling

Interstuhl-partnere

Interstuhl-produktionssteder

Interstuhl er repræsenteret med  
salgspartnere i mange andre lande.
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ALLE MÆRKER  
I INTERSTUHL GROUP


