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 HVORDAN GØR  
VI NEW WORK   
»GENNEMFØRLIGT « ?

Pludselig eksploderede vores arbejdsmiljø - og med det også 

kravene til kontormøbler. New Work blev skabt. Men hvad er 

det? Hvordan nedbryder vi barrierer og indlærte adfærdsmøn-

stre, som f.eks. får os til at tro, at en gynge ikke har noget at 

gøre på en arbejdsplads?

Vi begyndte altså at kigge ud over skrivebordskanten. På den-

ne måde opstod Splaces - et zoneinddelingskoncept, som 

forener alle vores produkter. Et af dem er HUB - det mest 

alsidige, modulopbyggede system til individuel og kreativ 

udformning af kontormiljøer.

HUB-designer Volker Eysing beskriver det på denne måde: ”I 

udviklingen drejede det sig om at finde svar på det at arbejde 

i en verden, der digitaliseres mere og mere. Fleksibel i alle 

henseender, med en hyggelig fornemmelse og et optimalt 

arbejdsmiddel til nutidens kontormiljø."

En smart idé: Grundtanken 

fra HUB-designer Volker Eysing  

er baseret på en moderne sofa  

og et gennemtænkt vægsystem,  

der også kan anvendes som  

enkelt elementer.

Interstuhl / HUB Interstuhl / HUB

2 3
HUBHUB



Takket være HUB's alsidighed kan 

arbejdsområder planlægges og  

udformes med større frihed – og 

endda med utallige muligheder.Enjoy

Plug &
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KAN ÉT SYSTEM EGENTLIG 
VÆRE MANGE?

Og kan ét rum virke som hundrede forskellige? 

Eller skal centrum i et kontor altid se ens ud? Når 

det kommer til stykket, er de mennesker, der 

arbejder på kontoret, jo heller ikke ens. Med HUB 

fejrer vi alsidigheden og klarer balancegangen 

mellem reduktionen til det væsentlige og udviklin-

gen af en utroligt bred produktportefølje – med et 

bestemt formål: At skabe et kreativt frirum, der 

ikke findes i noget lignende system. 

Først og fremmest består HUB af klassiske 

elementer, der gør det smartere og enklere at 

implementere New-Work-idéen. F.eks. bagvægge 

og pods i forskellige højder og bredder, mobile og 

stationære skillevægge med medietilslutninger 

eller whiteboard-ophæng. Lænestole og sofaer 

i forskellige udførelser og en 3+ 2-hjørnevariant 

sørger for Interstuhl-siddekomforten. Endvidere 

består systemet af bænke med eller uden fralæg-

ningsområder samt forskellige sæt med sideborde.

Fra arbejdsplads til New-Work-

Space: HUB 3 screen high, HUB 

2 high og HUB corner low er blot 

tre moduler fra vores omfattende 

produktprogram.
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Også i Open Space længes man efter ro – eller steder, hvor der 

kan skrues ned for kollegerne, så man kan koncentrere sig og 

nå sin maksimale præstationsevne. Med HUB kan man skabe 

den slags steder uden at miste storrumskontorets lethed. 

Med samtalemoduler, skillevægge, sofaer og en innovativ 

telefonboks skaber vi muligheder for at trække sig tilbage fra 

kontorets stress og jag.

Men også til fælles afslapning består HUB ikke kun af alsidi-

ge elementer, men også af elementer med nytænkning som 

f.eks. HUB swing. En gynge – ja, en gynge – der sætter gang 

i New-Work-idéen og skaber en helt ny form for arbejdsmiljø. 

Kombineret og varieret med bænke, sideborde og lænestole 

bliver kommunikationszonen til det vigtigste samlingspunkt 

på ethvert kontor. 
(til højre) Helt private telefonsam-

taler: Med HUB booth har vi skabt 

et separat område til Open Space, 

hvor man kan telefonere uforstyrret.

(nederst) I brug på fire hjul: Den 

mobile væg HUB board kan takket 

være læderstropperne rulles fra den 

ene brainstorming til den næste. 

(nederst til højre) Afvekslende 

siddekomfort: Som to- eller 

trepersoners i mange forskellige 

udførelser giver HUB bench 

forskellige kombinationsmuligheder. 

Retreat i Open Space: HUB 3 

pod skaber et lukket Meeting 

Point midt i det åbne rum. 

(til venstre) Holdspillende solist: 

Med HUB screen får du separate 

zoner, der giver mere ro, ved blot 

at sætte den sammen med andre 

skillevægsmoduler. 

(til højre) Sætter fut i kontoret: 

Som absolut nyhed er gyngen 

HUB swing et helt særligt blikfang.
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Effektivt arbejde i en afslappet  

atmosfære – til det formål har vi  

designet HUB så fleksibelt som muligt.

Plug & Work
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 BØR »INDIVIDUELT JUSTERBAR«  
IKKE GÆLDE FOR HELE KONTORET?

Klar til mange forskellige behov: 

HUB screen kan anvendes og 

kombineres individuelt som  

2'er- og 3'er-variant i to forskelli-

ge højder.

Overraskende omstillingsparat: 

Ved hurtigt at montere forbindel-

sesfoden på indstillingsfoden kan 

alle bagvægge i en håndevending 

sættes sammen med en sofa eller 

et arbejdsbord. 

I vore tider er fleksibilitet et must – især, når det gælder 

workspace. Workspace skal især kunne én ting: være foran-

derligt og mobilt. Med HUB har vi udviklet en løsning, der 

er lige så fleksibel, som den er enkel. Eksisterende konfigu-

rationer kan ændres individuelt takket være den tekniske 

adskillelse af sofa- og vægsystem. Og takket være den 

separate, todelte indstillings- og forbindelsesfod klares det 

på få sekunder. Sådan bliver chillout-området med sofa til en 

kvalitetsarbejdsplads med skrivebord. Præcis det, der lige er 

brug for. 

Vægsystemet består bl.a. af bagvægge, der fås i to udførel-

ser: high og low. Her er højden på low-varianten 135 cm og 

på high-varianten 190 cm. 

Med en enkel forbindelse kan midterelementet i HUB 2 

screen og HUB 3 screen sættes sammen med et kurveele-

ment til højre og til venstre – eller efter behov blot løsnes og 

gemmes væk. 
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Vores enkeltskillevægge kan også indgå i en stærk forbin-

delse. På HUB screen (med indstillingsfod) gør forbindelses-

stykkerne, der er anbragt på siden, det muligt at sætte to 

eller flere vægge sammen. I udførelsen som mobil væg HUB 

board hjælper fødderne med hjul, når arbejdspladsen på en let 

måde skal flyttes og have en variabel udformning. Til indivi-

duel udformning af rummet fås enkeltskillevæggene som 

high- og low-varianter.

At det kan være rigtigt sjovt at skille ad og samle, beviser 

bænkene på imponerende vis. Som to- eller trepersoners, 

med bord placeret ved siden eller i midten eller helt uden, 

skaber HUB bench de optimale forudsætninger for en fleksi-

bel udnyttelse af arealet og effektivt arbejde. Samtidig er der 

nærmest ingen grænser for opstillings- og kombinationsmu-

lighederne. Med opstilling som bænkerækker, i U-form eller 

som siddegruppe-ensemble med lænestol og skillevæg gør 

det heller ikke noget, hvis et møde en gang imellem varer 

lidt længere.

(til venstre) Klar til det hele: 

Flytbare funktionskroge til HUB 

board gør det muligt at anbringe 

whiteboards, flipcharts, jakker, 

hovedtelefoner og alt muligt 

andet, som gør arbejdspladsen 

» workable «. Apropos » workable «. 

Ved hjælp af raffinerede læder-

stropper kan HUB board inklusive 

arbejdsredskaber nemt flyttes 

rundt i lokalet.

(nederst) New work, new look: 

Med HUB bench kan der skabes 

helt nye mødelandskaber i kombi-

nation med f.eks. enkeltskillevæg-

ge, lænestole og sideborde.

Variabel forbindelse: Enkeltskil-

levæggen HUB screen kan takket 

være forbindelsesstykker, der er 

anbragt på siden, uden problemer 

forbindes med andre skillevægge 

af samme type for fleksibelt at 

skabe arbejdsområder.

14 15
FleksibelFleksibel

Interstuhl / HUB Interstuhl / HUB



Meet&

Plug Når kreativitet og kvalitet  

kombineres – giver HUB  

individuelle muligheder  

for ethvert Workspace.
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Et stærkt team: Ligesom sidebor-

dene leveres puderne også altid 

som dobbeltpakke.

Stof eller læder? Sort, hvid, grå – eller måske helle-

re kulørt? Det kan være svært at beslutte sig, når 

der er lige så mange muligheder som smagsret-

ninger. Så er det godt, at der med HUB nærmest 

ingen grænser er for hverken fantasien eller den 

individuelle udformning. Kontormøbler skal jo 

heller ikke kun være funktionelle. 

F.eks. er Amalfi, Era, Lucia, Medley og Rime ikke 

nye kolleger på kontoret, men kun nogle få af de 

mange stoffer og lædertyper, som HUB kan ind-

rettes endnu mere individuelt med. Og takket være 

alle HUB lænestole og sofaers skalkonstruktion 

kan polstringen utroligt nemt udskiftes.

 KAN »CUSTOMIZED« 
OGSÅ MASSE
PRODUCERES?
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Ægte siddekomfort centimeter for 

centimeter: Selv lænestolen HUB 

1 og sofaerne HUB 2 og HUB 3 fås 

som high- eller low-variant. 

Gennemtænkt ned til mindste 

detalje: Kunststofindlægget kan 

betrækkes med stof eller læder – 

eller også lader man det simpelthen 

“være ubetrukket”.

Selv små eyecatchers kan gøre et moderne mø-

bel endnu smartere. Beviset på det er lænestolen 

HUB 1, hvor beslutningen mellem træstel i eg, 

aluminium-drejekryds eller aluminium-treben i 

sort eller hvid kan ændre det komplette udseende. 

Et ekstra blikfang er kunststof-indlægget på alu-

minium-trebenet, der både på lænestolen, sofaen 

og den mobile væg som tilvalg kan betrækkes 

med stof eller læder. Men det er ikke kun HUB 1, 

der muliggør individualitet. På sofaerne HUB 2 og 

HUB 3 er der enten plads til en kort dialog eller 

en effektiv brainstorm med tre personer. Og hvis 

alle skal kunne læne sig afslappet tilbage, tilbyder 

vi HUB 1 -  3 med lav eller høj ryg. 

20 21
Individuel Individuel

Interstuhl / HUB Interstuhl / HUB



Learn

Plug

&

HUB er gennemtænkt fra A til 

Å – fordi kun ægte innovationer 

giver nye impulser, der kan føre 

arbejdsmiljøet ud i fremtiden.
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HUB er ren innovation. Ikke kun i design, men også i engi-

neering. Den nok mest banebrydende fornyelse befinder sig 

i kernen af systemet: den tekniske adskillelse og visuelle 

forbindelse mellem væg og sofa. For Volker Eysing var det 

i udviklingen særligt vigtigt – med en væg på den ene side 

og en sofa på den anden – at udvikle to holdspillere, der har 

samme designsprog, men som fungerer selvstændigt og 

samtidig er kompatible. Det muliggør variationer og kombina-

tioner, som ikke tillades af noget andet koncept i denne form. 

Forbindelsen mellem væggen HUB screen og sofaerne HUB 

2 eller HUB 3 eller et bord udføres via en intelligent, todelt 

indstillings- og forbindelsesfod. Den sikrer ikke kun de for-

bundne elementers stabilitet, men sørger med sine gliderind-

skud i forskellige højder op til 10 mm for perfekt nivellering, 

når HUB screen står alene.

HUB 2 og HUB 3 kan udstyres med forskellige sædeskaller 

og polstringskombinationer. Kvalitetsfødder af aluminium 

sørger for endnu mere stabilitet. Ved HUB-sofaer er stellets 

travers samtidig en del af den avancerede elektrificering. 

På denne kan der – endda efterfølgende – anbringes en 

dobbelt stikdåse med lysnettilslutning, som kan forskydes 

og dermed placeres, hvor man har lyst til. På denne måde 

sikres det, at stikdåsen altid er præcis der, hvor man har 

brug for den.

Passende til den digitale tidsalder har alle mødemoduler 

lysnet-, USB- og HDMI-tilslutning. I HUB pod er de instal-

leret i bordet. Ved HUB board media sidder disse tilslutninger 

derimod på forsiden, og et ekstra 5-dobbelt stik er anbragt  

 i væggen. 

BEHØVER TANKER EN  
SIKKERHEDSAFSTAND?

Avanceret teknik: Med den  

forskydelige dobbeltstikdåse på 

traversen til HUB-sofaer er kabel-

rod og manglende strøm noget, 

som hører fortiden til.

Nytænkning: Indstillings- og 

forbindelsesfoden giver væg og 

sofa stabilitet og sørger også for 

nivelleringen af HUB screen. 
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Aluminiumprofil

LED tilvalg

Akustikmateriale
tilvalg

HDF-plade 
for stabiliteten

Betræk 
udvendigt

Betræk 
indvendigt

Indstillings- og 
forbindelsesfod

Ståltravers

Fødder af trykstøbt 
aluminium:
Sort eller hvid

Kunststofindlæg, 
som tilvalg med betræk som 
polstring

Udvendig skal (dybtrukket PP) 
Betrukket med det tekniske stof 
Zaha: Sort eller hvid

Indvendig skal (dybtrukket 

Polstring (udskiftelig)

Har du lyst til at prøve noget nyt? 

Intet problem:  

Takket være kederteknikken er 

det altid muligt at udskifte betræk-

kene på bag- og skillevægge samt 

sædepolstringerne på lænestole 

og sofaer.

Den nye væg HUB screen består af tre elemen-

ter: et kurveelement til højre og venstre samt en 

midterdel. Ved hjælp af en indgrebsforbindelse 

kan enkeltdelene samles og lige så nemt skilles 

ad igen til kompakt opbevaring. Den buede alu-

miniumsprofil har gennemgået en unik fremstil-

lingsproces og gør skille- og bagvæggene ekstra 

stabile og af høj kvalitet. 

Endnu et engineering-highlight: HUB 2 screen, 

HUB 3 screen og HUB pod kan udstyres med lys. 

Til dette formål integreres der LED-lysbånd i væg-

genes aluminiumsprofiler. I Ambient Light-vari-

anten er væggen indvendigt altid betrukket med 

transparent stof. Både lysstyrke og lystemperatur 

kan kontrolleres, hvilket gør det legende let at 

fremtrylle den rigtige stemning. Her kan man 

enten bruge den medfølgende fjernbetjening eller – 

og det er endnu mere praktisk og innovativt – en 

letbetjent app.

Men HUB er ikke bare visuelt, det er også auditivt 

en oplevelse: I skillevæggene er der i Acoustic 

Performance-varianten 50 mm absorber-plader af 

polyester. Kombineret med HDF-ydervæggene til 

lydabsorption og støjtæthed bliver HUB til en unik 

akustisk oplevelse. 

Den ægte ingeniørkunst viser sig også i vores 

sædeskalskoncept: Udviklingen af dybtrukne 

kunststofskaller gør det ikke kun muligt at  

udskifte sædepolstringerne, men understøtter  

det differentierede design og det lette indtryk  

hos alle HUB-siddemoduler. 

Bare hæng ud en gang imellem: 

Vores HUB swing er et ægte 

design-highlight takket være det 

lette skalsystem og en avanceret 

ophængning.
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Want to find out more about HUB and Interstuhl? 

Just scan this QR code, or visit our website at 

interstuhl.com/hub

Headquarters

Interstuhl

Büromöbel GmbH & Co. KG

Brühlstraße 21

72469 Meßstetten-Tieringen, Germany

Tel. +49 (0) 7436 871 0

Fax +49 (0) 7436 871 110

info@interstuhl.de

interstuhl.com

Subsidiaries

Interstuhl Limited

17 Brewhouse Yard

London

EC1V 4LA, United Kingdom

Tel. +44 (0) 20 7250 1850

Fax + 44 (0) 20 7250 1890 

assist@interstuhl.com

Interstuhl S.L.U.

c/José del Hierro, 67

28027 Madrid, Spain

Tel. +34 (0) 91 406 18 41

Fax +34 (0) 91 407 31 27

info@interstuhl.es

Interstuhl Inc.
c/o WeWork
625 W. Adams Street, 19th Floor
Chicago, IL 60661 USA
Phone +1 (312) 385-0240 

sales@interstuhl.com

Interstuhl LATAM S.A. de C.V.

Ejército Nacional 598, 1er piso

Col. Polanco IV Sección

Del. Miguel Hidalgo

C.P. 11550, Ciudad de México, Mexico

Tel. +52 55 7588 3900

infomx@interstuhl.com

Interstuhl Furniture Co., Ltd.

Workshop No. 12, No. 533, Yuanzhong Road,

Huinan Town, PuDong New District, 

Shanghai, 201300,

PR China

Tel.: +86 21-5818 7290 #108

china@interstuhl.com 

Find our international partners by visiting 

interstuhl.com/worldwide

Sales offices

Interstuhl in Austria

Absberggasse 27

1100 Vienna, Austria

Tel. +43 (0) 1 61 64 113

Fax +43 (0) 1 61 64 020

oesterreich@interstuhl.com

Interstuhl in Scandinavia

Kongevejen 400D

2840 Holte, Denmark

Tel. +45 (0) 32 52 97 40

scandinavia@interstuhl.com

Interstuhl in the

Netherlands and Belgium

Energieweg 21

2382 NB Zoeterwoude,

The Netherlands

Tel. +31 (0) 71 58 12 400

Fax +31 (0) 71 58 12 404

info@interstuhl.nl

Interstuhl in GCC

JBC 5, App. 2204-2205

JLT, Cluster W, Dubai, UAE

Tel. +971 (0) 4 454 7660

Fax +971 (0) 4 454 7670

gcc@interstuhl.com

Intestuhl in France
Phone +33607537493

france@interstuhl.com
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