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Headquarters

Interstuhl
Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
72469 Meßstetten-Tieringen, Germany
Phone +49 7436 871 0
Fax +49 7436 871 110
info@interstuhl.de
interstuhl.com

Subsidiaries
London (UK) / Showroom
Madrid (Spain) / Showroom
Mexico City (Mexico) / Showroom
Shanghai (China) / Showroom
Chicago (USA)

Sales offices
Vienna (Austria) / Showroom
Copenhagen, Holte (Denmark) / Showroom
Zoeterwoude (The Netherlands) / Showroom
Dubai (UAE) / Showroom
Milano (Italy) / Showroom
Paris (France) / Showroom

To find detailed information about our 
subsidiaries, our sales offices, 
our showrooms and our international 
partners go to interstuhl.com.

Find us online: interstuhl.com

or follow us on: 

 instagram.com/interstuhl_official

 pinterest.com/interstuhl

 linkedin.com/company/interstuhl
The paper used in the manufacture of this brochure was made from wood 
from responsibly managed, sustainable forests.

Technical details subject to change. 
Typographical discrepancies possible. 06/22



Het succesverhaal van Interstuhl begon in 1961 toen 

twee hoefsmeden – Wilhelm en Werner Link – begon-

nen met het vernieuwen van de werkomgeving. Met 

vindingrijkheid, veel ijver, toewijding en een heldere 

blik voor de behoeften van de mens ontstond met de 

Bi-Regulette de eerste bureaustoel.

Ook nu - meer dan 60 jaar en 30 miljoen stoelen later - 

is het de  passie die ons laat streven naar innovatieve 

oplossingen die het leven en werken van de mens ge-

makkelijker maken. Inmiddels is Interstuhl wereldwijd 

actief, is het een van de toonaangevende fabrikanten 

van stoelen in Europa en heeft 1.000 toegewijde me-

dewerkers in dienst.

Met onze producten leveren we een belangrijke  

bijdrage aan de gezondheid van mensen op kantoor, in 

de productie, in het laboratorium, in het thuiskantoor 

of tijdens het gamen.

Technische perfectie, kwaliteit zonder compromissen, 

een design dat alle zintuigen prikkelt en een behoedza-

me omgang met allerlei hulpbronnen zijn kenmerkend 

voor alle producten van Interstuhl.

De mens is de maatstaf voor alles wat we doen. Wij 

blijven ernaar streven om voor de behoeften van onze 

klanten de allerbeste oplossing te bieden.

Meer informatie over onze onderneming vindt u op: 

interstuhl.com

bimos.com

backforce.gg

Welkom bij Interstuhl!

DE MIJLPALEN

VAN DORPS- TOT IDEEËNSMID:
INNOVATIES VOOR HET LEVEN

Innovatie vanuit traditie: 

De beide broers en directeuren Helmut Link 

(links) en Joachim Link (rechts) 

leiden Interstuhl in de tweede generatie.
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WELKOM BIJ ONS THUIS
IN MESSSTETTEN-TIERINGEN,
OP DE ZWABISCHE ALB

Hoofdkantoor: Messstetten-Tieringen, Duitsland

FEITEN IN
ÉÉN OOGOPSLAG

ONDERNEMING
Door eigenaars geleide familieonderneming 

Leidinggevende zakenpartners

Helmut en Joachim Link

Opgericht: 1961

Werknemers 2021: 1.000

VESTIGINGSPLAATS
Meßstetten-Tieringen, Duitsland

Totaaloppervlak: 56.000 m2

GROEPSOMZET
2021: 200 miljoen euro

Exportaandeel: 41 %

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

PORTFOLIO / 3 ACTIEVE MERKEN
Interstuhl 

Zitoplossingen en zoneringsconcepten voor het kantoor

Bimos 

Zitoplossingen voor industrie en laboratorium

Backforce

Zitoplossingen voor de gamingruimte

Interstuhl is een onafhankelijke, zelfstandige en door de 

eigenaars geleide familieonderneming. We zijn stevig  

geworteld in ons volledig uitgeruste hoofdkantoor  

Meßstetten-Tieringen, dat we steeds verder uitbreiden.

Een belangrijk voordeel van Interstuhl is de grote produc-

tiediepte, die uniek is in de sector. In ons eigen onder-

zoeks-, ontwikkelings-, constructie- en ontwerpcentrum 

met testlaboratorium en prototype- en modelbouw wordt 

de basis gelegd voor het concurrentievermogen, het  

innovatieve karakter, de kwaliteit en de duurzaamheid van 

onze producten.

Onze afdelingen Staalbouw, Lasserij, Poedercoating, Stof-

feerderij met bijbehorende naaierij en schuimerij en de 

verschillende voor- en eindmontageafdelingen verkorten 

niet alleen de transportwegen maar zorgen er ook voor 

dat onze duurzaamheidsclaim bij een groot deel van de 

waardecreatie direct gerealiseerd wordt.

Ons eigen logistieke systeem staat garant voor geopti-

maliseerde, korte transportwegen. Onze medewerkers 

vormen de basis van ons bedrijfssucces. Openheid en 

eerlijkheid zijn de richtlijnen voor onze communicatie. Wij

brengen economische, ecologische en maatschappelijke 

doelen met elkaar in overeenstemming.

PRODUCTIELOCATIES
DE / MX / SK
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ISO 14001

Zertifiziertes UM-System

ISO 50001

Zertifiziertes EnM-System

ONDERNEMING

We zijn ervan overtuigd dat een product alleen echt goed kan 

zijn als het op een goede wijze gemaakt wordt. Al aan het begin 

van de jaren 1990 zijn er bindende richtlijnen opgesteld. Deze 

worden continu geactualiseerd. Hierbij verplicht Interstuhl zich 

toepasselijke wet- en regelgeving na te leven en zelfs meer 

te doen dan dat. Onze vele onderscheidingen vormen hiervan

het bewijs. Ons duurzaamheidsrapport met daarin onze milieu-

verklaring bevat uitgebreide informatie Dit rapport wordt jaarlijks

geactualiseerd, en u vindt het op onze website onder 'Bedrijf': 

interstuhl.com

GECERTIFICEERDE KWALITEIT
IN ELK DETAIL UITMUNTEND!

Milieuprijs
voor ondernemingen
Baden-Württemberg

Milieuprijs
voor ondernemingen
Baden-Württemberg

Gecertificeerd
kwaliteitsmanagementsysteem

ISO 9001:2015

Gecertificeerd
milieumanagementsysteem

ISO 14001

Gecertificeerd
energiemanagementsysteem

ISO 50001

Gecertificeerd
managementsysteem

ISO 45001

EU-eco-audit Duurzaamheidsprogramma 
voor de 

meubelindustrie

Duitse Maatschappij 
voor Duurzaam Bouwen

Innovatieprijs
Club of Excellence

Duitse
innovatie-elite

Bertelsmann Stiftung:
Maatschappelijke betrok-

kenheid van
ondernemingen

100 ondernemingen voor
efficiëntie van hulpbronnen

Duurzaamheid
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1990 2000 2020 1961 1970 1980

HOE HET OOIT 
BEGON …

EERSTE SUCCESMODEL EN

EERSTE PATENT: BI-REGULETTE

Door het herkennen van behoeften en 

het oplossen van vraagstukken met tech-

nische innovaties was onze eerste stoel 

meteen al een succesmodel. De individu-

ele verstelbaarheid en de stevige kwali-

teitsmaterialen (staal, hout en aluminium)

zetten toen al de standaard. Met deze 

stoel ontving Interstuhl in 1962 het eerste 

patent op hoogteverstelling. In de loop 

der jaren zullen er nog veel meer volgen.

MILIEUBEWUSTZIJN VOOR

ECHTE KWALITEIT

Met als doelstelling om onze kinderen en 

kleinkinderen een intacte economische, 

ecologische en sociale omgeving na te la-

ten, voeren we een duidelijk milieubeleid 

uit. Al in het begin van de jaren '90 werden 

er bindende richtlijnen opgesteld voor de 

consequente naleving en vrijwillige ver-

derstrekkende opvolging van wettelijke 

voorschriften. Interstuhl gaf toen, net als 

nu, hiermee een signaal af voor de gehele 

branche.

EEN NIEUWE ESTHETIEK 

DOET ZIJN INTREDE

De Interstuhl-esthetiek gaat veel verder 

dan een klassiek designconcept. We stre-

ven naar een beleving waar alle zintuigen 

aan bod komen. Een Interstuhl moet niet 

alleen optisch fascineren, maar vooral 

ook perfect functioneren. We maken 

stoelen die technisch zeer veelzijdig zijn, 

door bedieningsgemak overtuigen en er 

optisch en qua vormgeving uitspringen.

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

Backforce One
Design: Volker Eysing

ERGONOMISCH EN

VEILIG ZITTEN

Wij zijn een pionier van de moderne ergo-

nomie. Het menselijk lichaam is voor ons 

de maat van alle dingen. De samenwer-

king met vooraanstaande  bedrijfsartsen 

is bij Interstuhl traditie. Destijds waren 

dit bijvoorbeeld de arbeidsfysioloog en 

internist prof. dr. Kirn en dr. Åckerblom. 

Vandaag de dag is bijvoorbeeld het  

Fraunhofer-instituut een van onze belang-

rijkste samenwerkingspartners.

DE DROOM VAN DE ARCHITECT:

VAN DE PORTIERSLOGE TOT 

DE DIRECTIE-ETAGE

Architecten hebben vaak de wens geuit 

om een uniform ontwerp te maken voor 

alle toepassingsgebieden. Aan dit stre-

ven gaven wij graag gehoor. We creëer-

den niet alleen opzichzelfstaande produc-

ten, maar ook complete en imponerende 

collecties voor elke werkplek. Hierbij 

werd de individualiteit niet uit het oog 

verloren. De manufactuur van Interstuhl 

vervulde elke individuele wens.

INTERSTUHL SLAAT NIEUWE 

WEGEN IN OP KANTOOR

De weg die Interstuhl sinds 1961 inge-

slagen is, was afwisselend, soms moei-

zaam, maar altijd rechtuit. Daarom is 

het niet meer dan logisch dat we nu ook 

verder kijken dan het bureau, het werk 

in zijn totaliteit bekijken en niet alleen 

stoelen maar ook ruimtes creëren. Het 

spreekt vanzelf dat de mens hierbij altijd 

de maatstaf vormt. 

TOPPRESTATIES VOOR

TOPSPORTERS

Het is altijd ons streven geweest om met 

onze producten de prestaties van men-

sen te verhogen. Dit streven krijgt een 

heel bijzondere betekenis op het gebied 

van E-sport. Backforce, ons merk voor 

professionele gaming, biedt stoelen die 

voor vrijheid, een goede houding, com-

fort en bewegelijkheid zorgen en daar-

door topprestaties in de gamingsport 

mogelijk maken.

HUB
Design: Volker Eysing

Jubileumuitgave van 
2012:
bi-regulette 2.0

Het origineel van 
1961:
110-bi-regulette

1993  DIN EN ISO 9001
 (als eerste in de branche)

1994  Onderscheiding van het ministerie van 
Milieu van Baden-Württemberg voor 
"uitstekende prestatiesbij de bevordering 
van bedrijfsmatige milieubescherming en 
milieugerichte bedrijfsvoering" 

1996 EMAS-certificering  
(als een van de eersten in de branche) 

1997 Certificering conform milieumanage-
mentnorm DIN EN ISO 14001
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TOEGEWIJD AAN DE GEZONDHEID:
ONZE DRIE STERKE MERKEN

ONZE 
SUCCESFACTOREN

We combineren technische verfijning 

met innovatie, verrassende en intelligen-

te oplossingen en een compromisloze 

kwaliteitsstandaard. We staan voor "Ger-

man Engineering". Daarbij respecteren 

we het milieu en creëren we duurzame 

oplossingen.

Interstuhl streeft ernaar meer te bereiken 

met minder middelen. We beschermen 

de resource "mens" en dragen bij aan 

zijn prestatievermogen. We bewaren 

de resource "milieu" voor onze kinderen 

en kleinkinderen. En we besparen op de  

financiële middelen van onze klanten 

door middel van efficiëntie.

ESTHETIEK EFFICIËNTIEENGINEERING
Onder esthetiek verstaan we meer dan 

een uitmuntend ontwerp. We streven naar 

een beleving waar alle zintuigen aan bod 

komen; een integrale, nieuwe en ook tech-

nisch aantrekkelijke ervaring. Dit geldt niet 

alleen voor elk detail van onze producten, 

maar ook voor de vormgeving van gehele 

ruimtes.

We denken niet in stoelen maar in 

oplossingen. Daartoe analyseren we 

de vereisten van een breed scala aan 

werkplekken en kennen we de behoef-

ten van onze klanten. Dit maakt ons tot 

de innovatieleider op het gebied van 

gespecialiseerde zitoplossingen voor 

de industrie en laboratoria.

Backforce biedt echte meerwaarde. 

Alle innovaties streven één doel na: de 

E-sporter de best mogelijke gaming-

beleving bieden. Dit omvat zowel het 

design, de ergonomie als de compro-

misloze kwaliteit. Onze gamingstoelen 

zijn "Made in Germany".

Geen enkel ander merk heeft zoveel 

knowhow op het gebied van industrie- en 

laboratoriumstoelen als Bimos. Deze 

kennis delen we graag, omdat we de 

prestaties van mensen willen stimule-

ren. Partnerschap en deskundig advies 

kenmerken onze activiteiten.

Succes vraagt om teamwork. Backforce 

onderscheidt zich door wat in de sport 

van toepassing is. Als aanjager van de 

gaming-community volgt Backforce im-

pulsen en neemt behoeften serieus. Het 

merk is stevig verankerd in de wereld van 

het professionele gamen en ontwikkelt 

zich verder samen met de community.

De mens en zijn omgeving bepalen de 

ontwikkeling van onze producten en ons

hele handelen. Onze stoelen bevorderen 

de gezondheid door zelf ontwikkelde er-

gonomische oplossingen voor industrie 

en laboratorium. Het ontwerp stimuleert

de mensen die op onze stoelen zitten.

OPLOSSINGSGERICHT 
DENKEN

LEVEN

Bij het gamen is karakter belangrijk. De 

persoonlijkheid beslist over succes en 

nederlaag. Backforce biedt ruimte aan 

persoonlijkheid. Elke sporter vindt pre-

cies de stoel die hij nodig heeft en die bij 

hem past en kan hem een persoonlijke 

touch geven.

PASSIE

Het merk Interstuhl staat voor gezond zitten 

op kantoor en innovatieve systeemoplossin-

gen voor individuele kantoorlandschappen. 

Interstuhl behoort tot de toonaangevende  

fabrikanten in Europa.

Het merk Bimos is de innovatie- en marktleider 

voor de beste industrie- en laboratoriumstoe-

len in Europa.

Show your Best: Het merk Backforce biedt 

meer zitcomfort voor betere gamingpresta-

ties. Ons jongste merk is dus toegewijd aan de  

professionele E-sport.

MORE VALUE TEAMWORKINDIVIDUALITY
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De mens is meer dan een werkkracht. En de werkplek is meer dan een 

bureau met stoel. Interstuhl ziet zowel de mens  als het werk als één ge-

heel. Met onze Active Sitting Solutions nemen we het zit- en werkgedrag 

onder de loep en zorgen we ervoor dat de mens bij het zitten in beweging 

blijft en dat zijn gezondheid en prestatievermogen optimaal beschermd 

worden.

Wie werk holistisch benadert, moet in ruimtes denken. Wij noemen dat 

Splaces. Hier structureren we de kantooromgeving volgens werkscena-

rio's zoals 'Welcome', 'Meet', 'Work', 'Relax', 'Learn', 'Lead' en 'Home'. En 

bieden voor alle terreinen een brede productportfolio en creëren inspire-

rende toekomstgerichte ruimte- en werkconcepten.

Een highlight in de portfolio van Interstuhl is HUB: het 

naar alle waarschijnlijkheid meest veelzijdige modulaire 

systeem voor de individuele en creatieve vormgeving 

van de werkomgeving. HUB is ons antwoord op de be-

hoeften van New Work. Met elementen zoals sofa's, 

fauteuils, schommels, wanden en bijzettafels kunnen 

indrukwekkende ruimtelijke scenario's gerealiseerd 

worden die passen bij een bepaalde sfeer, stemming of 

communicatiedoelstelling. 

ENJOY SEATING PERFORMANCE
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REFERENTIES 
DRAAISTOELEN / DRAAIFAUTEUILS

SILVER
ZAYED UNIVERSITY,

ABU DHABI

GOAL
UNICREDIT,

MILAAN

AIRPAD/PURE
DAIMLER AG,

STUTTGART

EVERY
DEUTSCHE BAHN,

BERLIJN

JOYCE
RWE,

ESSEN

VINTAGE
FRESHFIELDS,

MADRID
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REFERENTIES 
RUIMTELIJKE EXPERTISE

Klanten die ons al hun vertrouwen hebben gegeven, zijn onder andere:

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
IHK,

REUTLINGEN

HUB
VOLKSBANK,

ALBSTADT
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Werken in de industrie en het laboratorium brengt zeer speciale eisen 

met zich mee. Enerzijds moeten de behoeften van de mens en anderzijds 

moeten ook de specifieke bijzonderheden van elke afzonderlijke werk-

plek begrepen en in innovatieve oplossingen omgezet worden.

De portfolio van Bimos omvat vijf terreinen: productie, ESD, laboratori-

um,  cleanroom en staand werk. Op alle terreinen streven we ernaar om 

de optimale stoel voor de betreffende zituitdaging te leveren. Naast toe-

passingsspecifieke prestatiekenmerken zoals stevigheid, reinigbaarheid, 

elektrostatische geleidbaarheid of nulemissie omvat dit ook onze eigen 

ergonomieconcepten die wij speciaal voor werkzaamheden in het labora-

torium en de industrie aanbieden.

Neon is hoogstwaarschijnlijk de beste werkstoel ter 

wereld. Hij zet niet alleen nieuwe maatstaven in design, 

maar ook in techniek, ergonomie en comfort. Door het 

innovatieve 1+1-systeem is de bekleding met slechts 

één klik te verwisselen. Hierdoor staat Neon garant voor 

flexibiliteit en duurzaamheid. Neon is verkrijgbaar in ver-

schillende uitvoeringen voor zowel productieruimten als 

voor ESD-werkplekken en het laboratorium.

BESTE ZITOPLOSSINGEN VOOR 
INDUSTRIE EN LABORATORIUM
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CLEANROOM

LABORATORIUM

REFERENTIES

ESD

PRODUCTIE
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

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

ESD NEON ESD NEXXIT

NEON NEXXIT

FINLABORATORIUM 
NEON

LABSIT

LABSTERCLEANROOM 
PLUS
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Backforce combineert de liefde voor gamen met 60 jaar zitervaring. Back-

force is samen met E-sporters ontwikkeld. Het voldoet aan alle behoef-

ten die professionele gamers aan een stoel kunnen stellen. Dit begint bij 

de speciale Syncseat-techniek, die voor een gewichtloos zitgevoel zorgt. 

De Dualcore-zitting staat garant voor een goede houding en comfort bij

langdurig zitten. En praktische details zoals wegklapbare armleggers bie-

den nog meer vrijheid tijdens het gamen. Wat echter meteen in het oog

springt, is het indrukwekkende ontwerp met de Gamer Pulse Spotlight en

de vele mogelijkheden om Backforce te personaliseren. Dankzij de ge-

personaliseerde schouderkussentjes is het zelfs mogelijk om Backforce 

van een eigen nickname of clantag te voorzien.

Van sporters voor sporters: Backforce. 

Hij is voor gamers ontwikkeld en met 

professionele gamers ontworpen. Hier-

bij speelt onze nauwe samenwerking 

met de professionele e-sporters van 

BIG (Berlin International Gaming) een 

bijzondere rol.

MEER ZITCOMFORT VOOR 
BETERE GAMINGPRESTATIES
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DUBAI • FRANKFURT • KOPENHAGEN • LONDEN • MADRID 
MILAAN • MEXICO-STAD • WENEN • ZOETERWOUDE

SHOWROOMS 
WERELDWIJD

SHOWROOM 

WENEN
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WIE VORM WIL GEVEN AAN DE TOEKOMST, 
HEEFT STERKE PARTNERS NODIG,  
EN DAT WERELDWIJD

Echt partnership betekent er voor elkaar zijn. Betrouwbaarheid, snelheid, leve-

ringsgarantie en een compromisloze kwaliteit zijn tekenen van ons commitment 

aan echt partnership. Om dit commitment in de praktijk waar te maken, zijn we lokaal 

vertegenwoordigd en handelen we lokaal, en dat wereldwijd: met eigen vestigin-

gen, showrooms en deskundige verkooppartners. Met onze service, advisering en 

planningscompetentie helpen we onze klanten overal waar ze ons nodig hebben. Zo

zijn we in staat om wereldwijd opererende bedrijven ook wereldwijd te ondersteu-

nen. Zelfs bij uitdagende projecten onderscheiden we ons door 100% betrouwbaar-

heid en snelle reactie- en levertijden. Hierdoor dragen we actief bij aan optimale 

processen en duurzaam succes van onze klanten overal ter wereld.

Hoofdkantoor van Interstuhl

Dochterondernemingen van Interstuhl

Verkoopkantoren van Interstuhl

Partners van Interstuhl

Productielocaties van Interstuhl

Interstuhl is in vele landen vertegen-
woordigd met verkooppartners.

ALLE MERKEN 
VAN DE INTERSTUHL GROUP
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