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INTERSTUHL: IDÉVÆRKSTED MED  
INNOVATIONER TIL SIDDENDE ARBEJDE

Interstuhls succeshistorie startede i 1961, da to be-

slagsmede begyndte at revolutionere arbejdsmil-

jøet. Med opfinderånd, stor flid og et klart blik for  

menneskets behov opstod den første arbejdsstol, 

Bi-Regulette. 

Også i dag – næsten 60 år og mere end 30 millioner 

stole senere – er vi drevet af passionen for innovative 

løsninger, der gør menneskets liv og arbejde lette-

re. I mellemtiden er Interstuhl blevet aktiv på globalt 

plan, en af de førende stoleproducenter i Europa og 

beskæftiger 850 engagerede medarbejdere. 

Med vores Active Sitting Solutions yder vi et vigtigt 

bidrag til sundheden for de mennesker, der bruger 

vores produkter. Vi bygger stole, der aflaster kroppen 

og sørger for bevægelse under arbejdet. 

Med SPLACES tænker vi ud over stolen, ser over-

ordnet på arbejdsprocesserne og skaber individuelle 

kontorlandskaber, der giver succesrig kommunikation 

og produktivitet. 

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 tilbyde den bedst mulige 

løsning til vores kunders behov.

Du finder yderligere informationer om vores  

virksomhed på interstuhl.com

Traditionel innovation: 

De to administrerende direktører, brødrene Hel-

mut Link (til venstre) og Joachim Link (ovenfor), 

er tredje generation, der driver Interstuhl.
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MEET

WELCOME

Ønsker du yderligere oplysninger?

På interstuhl.com/splaces finder du 

alt om vores nye kompetenceområde 

Splaces!

HVAD LIGGER BAG 
SPLACES?
Splaces er sammensat af ordene Space (rum) og  

Place (sted) og er vores synsvinkel på produkterne. 

Med Splaces udvider vi vores design- og planlæg-

ningskompetencer til komplette rum og komplette 

moderne kontorlandskaber. Dermed skaber vi en 

platform, som viser alle vores produkter i moderne 

og kreative anvendelsesscenarier. Vores motto lyder 

derfor: Splaces – Unlimit your workspace.

WELCOME
RELAX

MEET
LEAD

WORK
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HVORDAN BLIVER TANKEN BAG 
SPLACES TIL ET KONKRET KONCEPT?
Ganske enkelt! Vi kategoriserer for øjeblikket vores 

produkter i seks Splaces: Welcome, Meet, Work, 

Relax, Lead og Learn. Vores sortiment, der hele tiden 

udvides, giver os mulighed for at opbygge ethvert 

lokalescenarie modulært med vores produkter. 

Men her hører Splaces ikke op: Interstuhl får nye 

kompetencer, så vi ikke kun går hånd i hånd med 

faghandels- og planlægningspartnere ved at ændre 

kulturen inden for kontordesign, vi fremmer den 

også.
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LEMONIS5 LIMEIS5 KINETICIS5 CURVEIS1 TANGRAMIS5

SILVER

HAR VI BRUG FOR ET 
STED FOR AT KOMME 
FREM TIL NOGET?
Vi ved med det samme, hvor vi gerne 

vil være, og hvor vi ikke vil være – ofte 

uden at vide helt nøjagtigt hvorfor. Derfor  

beskæftiger vi os med, hvilke faktorer der 

styrer vores velbefindende, og udformer 

velkomstområder, så man føler sig vel-

kommen lige fra første øjeblik.

WELCOME
RELAX

MEET
LEAD

WORK
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PUREIS3 AIMIS1AIMIS1 NEWEVERYIS1NEWEVERYIS1PUREIS3

HUB HUB HUB HUB
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HUB HU320HUB HU100HUB SWING HU380 HUB HU212

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS  

FOR HUB:

} Alsidighed
} Fleksibilitet
} Individualiseringsmulighed
} Design og engineering
} Elektrificering
} Ambient Light
} Brandsikring
} Acoustic Performance

interstuhl.com/hub
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HUB HU230HUB HU185 HUB HU312 HUB HU920

Design: Volker Eysing, Kiel

HUB

Takket være HUB's alsidighed kan modtagelsessituationer planlægges 

og udformes med større frihed – og endda med utallige muligheder. HUB 

er det mest alsidige, modulopbyggede system til individuel udformning 

af lokaler.
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HUB HU920HUB HU330HUB SWING HU230 HUB HU33L

Design: Volker Eysing, Kiel

HUB

Bænke
} Fleksibilitet
} Kan udvides og kombineres vilkårligt
} Komfort
}  Bænk med ét sæde og fralægningsplads,  

to sæder, to sæder med fralægningsplads  
(i midten eller ved siden) eller med tre sæder

} Design og engineering
} Fødder i sort eller hvid
} Stort udvalg af stoffer og lædertyper

Borde
} Bordplade (MDF), 19 mm
} Strop i læder
} To forskellige størrelser
} Stel i sort eller hvid
} 3 forskellige overflader

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS FOR HUB:

Det er en kunst at byde mennesker velkommen, så de føler sig hjemme. 

Det klarer bænkene fra HUB par excellence. Med høj komfort, praktiske 

fralægningsområder og fleksibilitet til hele tiden at kombinere og forlænge 

vilkårligt opstår der indbydende landskaber, så man kan sidde kortvarigt.

interstuhl.com/hub
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LIMEIS5 LI780LIMEIS5 LI780LIMEIS5 LI780

LIMEIS5

Design: Studiokurbos GmbH, Stuttgart

} Indstillelig højde
} Stort udvalg af stoffer og lædertyper
} Karakteristisk fodhviler 
} Greb i sædet til komfortabel transport
} Metaldele i krom, brillantsølv eller sort

Gæstfrihed er et spørgsmål om stil. Den viser du ekstra godt med LIMEIS5. 

Barstolen LIMEIS5 udstråler det klassiske uden at være klassisk. Den gør 

det muligt at lege med farver og har blød polstring i perfekt, håndværks-

mæssig forarbejdning. Du kan se i hver eneste detalje, hvad kompromisløs 

kvalitet vil sige.

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS FOR LIMEIS5:

interstuhl.com/lemon-lime
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TANGRAMIS5 T540TANGRAMIS5 T550 TANGRAMIS5 T510TANGRAMIS5 T520 / T530 

Design: Andreas Krob + Joachim Brüske, Wolfhalden + Berlin

TANGRAMIS5

TANGRAMIS5 skaber forbindelse. Overalt, hvor mennesker venter, har en 

uformel sammenkomst eller ønsker at samarbejde. Hemmeligheden ligger 

i den dynamiske tilføjelse af elementer, som alle har en klar tilknytning: 

Sidde, samle eller separere. Og i reduktionen til få, intelligent udformede 

moduler. Suppleret med gennemtænkt tilbehør, som letter arbejdet.

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS FOR TANGRAMIS5:

} Metaldele i poleret aluminium
} Venstre og højre sædeelement
} Polstret taburet
} Puder
} Bord, indstilleligt i højden, hvid eller sort overflade
} Uendeligt mange konfigurationsmuligheder

interstuhl.com/tangram
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LEMONIS5 LM750LEMONIS5 LM740LEMONIS5 LM740 LEMONIS5 LM740

Design: Interstuhl

LEMONIS5

} Vælg mellem læder og stoffer i forskellige farver
}  Fodkryds med fire eller fem ben af aluminium, 

nøddetræ eller eg
} Med glidere eller dobbelthjul
} Sædeskal med integrerede armlæn
} Låsbar vippemekanik som tilvalg
}  Kan som tilvalg indstilles i højden fra sofahøjde  

til almindelig bordhøjde

LEMONIS5 kombinerer tidløst design med levende dynamik. Klubstolen er 

meget alsidig og fås med ædelt aluminium-fodkryds eller elegant træstel. 

Som tilvalg kan LEMONIS5 udstyres med en behagelig, aktiverende vippe-

mekanik. Takket være integreret indstilling af sædehøjden kan klubstolen 

anvendes til forskellige bordhøjder.

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS FOR LEMONIS5:

interstuhl.com/lemon-lime
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LEMONIS5 LIMEIS5 TANGRAMIS5

YDER MØBLER ET BIDRAG 
TIL DISKUSSIONEN?

Hvordan opstår samtaler? Hvordan for-

holder vi os i diskussionen? Samtaler 

kan styres – og omgivelserne har stor 

indflydelse på deltagernes motivation 

og diskussionens flow. Sammen giver vi 

dine møder den bedste udgangsposition.

WELCOME
RELAX

MEET
LEAD

WORK
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HUBHUB HUB HUB HUB

UPIS1 BUDDYIS3 BUDDYIS3 SHUFFLEIS1

CURVEIS1 KINETICIS5 KINETICIS5 SHUFFLEIS1

SHUFFLEIS1 SHUFFLEIS1 NESTYIS3
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SHUFFLEIS1 SU231SHUFFLEIS1 SU376SHUFFLEIS1 SU366 SHUFFLEIS1 SU346

Intet præger en virksomheds stil som dens samtalekultur. Takket være 

SHUFFLEIS1 kan I nu overføre jeres egen kultur til lokalet. Med mulighed 

for over 1.000 kombinationer er SHUFFLEIS1 et universelt stolesystem, som 

passer til enhver virksomhedsstil og kommunikationssituation. 

 interstuhl.com/shuffle
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SHUFFLEIS1 SU144 SHUFFLEIS1 SU261SHUFFLEIS1 SU153SHUFFLEIS1 SU143

Design: Martin Ballendat

SHUFFLEIS1

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS FOR SHUFFLEIS1:

} Syv forskellige metalstel, der hver fås i tre farver
} To forskellige stel i træ
} Tre forskellige sædeskaller, der hver fås i seks farver
} Fem selvstændige polstervarianter
} Stort udvalg af stoffer og farver
}  Mange variantafhængige tilvalg som armlæn,  
sammenkædningselementer og glidere

} Mange varianter kan stables
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LEMONIS5 LM740 LEMONIS5 LM740 LEMONIS5 LM740 LIMEIS5 LI780

LEMONIS5 & LIMEIS5

Design: Interstuhl (LEMONIS5)/ Studiokurbos GmbH (LIMEIS5)

Klubstole
}  Fodkryds med fire eller fem ben af 

aluminium, nøddetræ eller eg
} Stort udvalg af stoffer og lædertyper
} Låsbar vippemekanik som tilvalg
}  Kan som tilvalg indstilles i højden fra 

sofahøjde til almindelig bordhøjde

Barstole
} Indstillelig højde
}  Stort udvalg af stoffer  
og lædertyper

} Karakteristisk fodhviler 
}  Greb i sædet til komfortabel 

transport

Møder får succes, når deltagerne føler sig godt tilpas. LEMONIS5 og LIMEIS5 

giver de bedste forudsætninger. Disse klub- og barstole er omstillings-

parate og formidler komfort og kvalitet. Uanset om det er uformelt eller 

officielt – LEMONIS5 og LIMEIS5 gør møder til kvalitetstid.

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS FOR LEMONIS5 OG LIMEIS5

interstuhl.com/lemon-lime
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KINETICIS5 705KKINETICIS5 700K KINETICIS5 736KKINETICIS5 710K

KINETICIS5

Design: Andreas Krob + Joachim Brüske, Wolfhalden + Berlin

Alt levende er i bevægelse. Lige fra begyndelsen. Fordi det gør godt og 

holder frisk. Både hoved og krop. Fordi bevægelse forandrer og stimule-

rer os: til ydelse, koncentration og motivation. Kontorrum er altså først 

og fremmest rum til bevægelse. Hertil har vi skabt KINETICIS5. Til en ny, 

bevægelig og dialogisk arbejdsverden.

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS FOR KINETICIS5:

Barstole
}  Metaldele i aluminium, i sort,  

brillantsølv eller hvid
}  Mulighed for forskellige polstre  
og materialer

} Med eller uden fodhviler

Ståborde 
}  Metaldele i aluminium, i sort,  

brillantsølv eller hvid
}  Mulighed for forskellige overflader  
og materialer, HPL eller finér

} Fast eller klapbar bordplade

interstuhl.com/kinetic
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UPIS1 VINTAGEIS5 VINTAGEIS5 PUREIS3

HVORDAN KOMMER  
VI I TOPFORM, MENS 
VI SIDDER?
Uanset hvad man siger om New Work – 

på et tidspunkt arbejder man ved 

den klassiske arbejdsplads. I Splaces 

Work-Zone er den udformet til maksimalt 

frirum, beskyttelse og komfort. Med fo-

kus på maksimal ergonomi og medarbej-

dersundhed – eller "siddelykke", som man 

siger hos os.

WELCOME
RELAX

MEET
LEAD

WORK
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HUB HUB HUB NESTYIS3 HUB

UPIS1PUREIS3 PUREIS3 JOYCEIS3 JOYCEIS3 JOYCEIS3 NEWEVERYIS1NEWEVERYIS1
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VINTAGEIS5 16V7 VINTAGEIS5 17V7VINTAGEIS5 17V7 VINTAGEIS5 17V7

Komfort med imponerende udseende. Man kan bedre koncentrere sig, 

når man føler sig godt tilpas. Samtidig giver omgivelser af høj kvalitet 

ekstra motivation til at yde sit bedste. VINTAGEIS5 kombinerer formfuldendt  

design med unik komfort og sørger fra første øjeblik for maksimalt velbehag. 

interstuhl.com/vintage
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VINTAGEIS5 16V2 VINTAGEIS5 17V2 VINTAGEIS5 27V4VINTAGEIS5 17V2

Design: Volker Eysing, Kiel

VINTAGEIS5

} Smart Motion Technology, med stopfunktion
} Vægtregulering i flere trin, 45 - 130 kg
} Sædedybdejustering
} Fleksibel indstilling af sædehældning
} Netudgave: Bionic-effekt ved hjælp af latexpåtryk (tilvalg)
} Polsterudgave: Lændestøtte indstillelig i højde og dybde (tilvalg)
} Auto-Flow-armlæn / 3D-armlæn / ringarmlæn

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS FOR VINTAGEIS5:
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PUREIS3 PU213 PUREIS3 PU213 PUREIS3 PU213 PUREIS3 PU213

Grib uventede muligheder spontant. Håndter pludselige kursændringer 

suverænt. Reager afslappet, og forbliv i balance. Præcis sådan bringer 

fleksibilitet os videre: Spontant og aktivt i enhver situation! PUREIS3 giver 

os alle den frihed: Den er så let og fleksibel, at den passer til alle – i alle 

rum og i alle situationer.

interstuhl.com/pure
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PUREIS3 PU113 PUREIS3 PU113PUREIS3 PU113 PUREIS3 PU113

Design: B4K Andreas Krob + Joachim Brüske

PUREIS3 

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS FOR PUREIS3:

} Smart-Spring-teknologi
} 3D-sædebevægelse, låsbar
} Stor fleksibilitet i det øverste rygområde
} Autom. vægtregulering 45 - 120 kg
} Net- eller polsterudførelse 
} Fast armlæn eller 3D-armlæn
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JOYCEIS3 JC217 JOYCEIS3 JC217 JOYCEIS3 JC212 JOYCEIS3 JC113

Så omstillingsparat, så konsekvent. JOYCEIS3 tilpasser sig problemfrit sine 

omgivelser. Uanset om det er i storrumskontorer eller enkeltmandskontorer – 

den overbeviser med tre forskellige fremtoninger. Lige fra den klassiske 

polsterudførelse over de moderne strikvarianter til det usædvanlige forms-

prog i det nye FlexGrid i ryggen. Rammen, ryglænets forbindelse, stolsøjlen 

og fodkrydset fås i to farvekoncepter – sort eller lysegrå.

} Synkronmekanik, låsbar
} Vægtregulering, trinløs, 40 - 125 kg
} Højdeindstilling af ryglæn (polsterudgaver)
} To ryglænshøjder (mellem og høj)
} Indstillelig lændestøtte 
} Mulighed for hovedstøtte som tilvalg
}  Fodkryds som tilvalg, poleret aluminium, sort eller lysegrå
} 2D- / 3D- / 4D-armlæn

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS FOR JOYCEIS3:

interstuhl.com/joyce
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Design: Daniel Figueroa, Bad Münder

JOYCEIS3 

JOYCEIS3 JC212 JOYCEIS3 JC211 JOYCEIS3 JC211JOYCEIS3 JC212

Ud over sit fleksible udseende og fantastiske tekniske udstyr begejstrer 

JOYCEIS3 helt særligt med sit enorme farveudvalg.
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NEWEVERYIS1 EV111 NEWEVERYIS1 EV356 NEWEVERYIS1 EV956NEWEVERYIS1 EV157

En ægte klassiker inden for kontorstole bliver nu endnu mere komfortabel 

som NEWEVERYIS1. Med formlerne alsidighed, design og enkelhed har 

EVERYIS1 allerede begejstret sine ejere mere end 500.000 gange. Med 

den nye polsterryg, komfortsædet og mange smarte detaljer fortsætter  

NEWEVERYIS1 nu denne succeshistorie. 

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS FOR NEWEVERYIS1:

} Ryglæn som net, Chillback og komplet polstring 
} Lav og høj ryg (kun polstret)
} Nyt designarmlæn med 4D-effekt
} Integreret kantbeskyttelse
} Komfortsæde som tilvalg
} Sædedybdeindstilling som tilvalg
} Hvidt eller sort stel 
} Stort udvalg af stoffer og netfarver
} Højdeindstillelig lændestøtte som tilvalg
} Fodkryds som tilvalg, poleret aluminium
} Med Flextech-synkronmekanik som tilvalg 

interstuhl.com/new-every 
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NEWEVERYIS1 EV811 NEWEVERYIS1 EV811NEWEVERYIS1 EV211NEWEVERYIS1 EV211

Design: ID AID, Sven von Boetticher, Stuttgart

NEWEVERYIS1

Lethed, som både kan ses og mærkes: Netryggen på NEWEVERYIS1 ud-

stråler en særlig dynamik og sørger for perfekt luftcirkulation på ryggen. 

Også hvad farverne angår, har nettet et spændende udtryk. 
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AIMIS1 1S05 AIMIS1 4S50AIMIS1 1S32AIMIS1 1S01

Den, der sidder godt, føler sig også godt tilpas – og når man føler sig godt 

tilpas under arbejdet, arbejder man gerne. Derfor drejer alt ved AIMIS1 sig 

om at nyde at sidde. Dens generøse og komfortable polstring er indbydende 

og sørger for maksimal siddekomfort. Så snart man sætter sig, giver AIMIS1  

en atmosfære af veltilpashed på arbejdspladsen. 

interstuhl.com/aim
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AIMIS1 1S03AIMIS1 1S03

Design: ID AID, Sven von Boetticher, Stuttgart

AIMIS1 

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS FOR AIMIS1:

Kontorstole 
}  Autolift-mekanik eller synkronmekanik
} Polster / Chillback / net
} Højdeindstilling af ryglæn
} Fodkryds som tilvalg, 
 poleret aluminium
} 2D- / 4D-armlæn
}  Som tilvalg med Flextech-synkron-
mekanik  Mangedobler sædets 
bevægelsesspektrum til siderne.

} 2D- / 4D-armlæn
}  Højdeindstillelig lændestøtte som 

tilvalg
} Indstillelig sædedybde som tilvalg
}  Indstilling af sædehældning som 

tilvalg
} Hovedstøtte som tilvalg

Gæstestole
} Stabelbare
} Stålrørsstel
} Sæde og ryglæn polstret
} Stabelfordybning
} Armlæn, plastik 
} 4 ben eller cantilever
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BUDDYIS3 570BBUDDYIS3 550B BUDDYIS3 470BBUDDYIS3 270B

Den, der vil samle, skal have karakter uden at være dominerende. Det 

klarer BUDDYIS3 med lethed. Perfekt harmoni i enhver situation. Klar visuel 

linjeføring med gennemtænkte detaljer. Praktisk og variabel. Karakterfuld 

med maksimal komfort. Denne stoleserie udmærker sig ved lethed, tidløs 

friskhed og et intelligent helhedskoncept.

interstuhl.com/buddy
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BUDDYIS3 570BBUDDYIS3 550B BUDDYIS3 470BBUDDYIS3 270B

BUDDYIS3 

Design: ID AID, Sven von Boetticher, Stuttgart

Gæstestole
} Stabelbare
} Netryglæn
} Polstret sæde
} Stålrørsstel
}  Mulighed for forskellige polstre  
og materialer

Konferencestole 
}  Ryglæn i net eller Chillback,  

forsk. farver
} Polstret sæde
} Vippefunktion, aflåselig
} Sædehøjdeindstilling
}  Mulighed for forskellige polstre 
og materialer

}  Ryg og fodkryds i hvid eller sort
}  Fodkryds som tilvalg i poleret 
aluminium

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS FOR BUDDYIS3:
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SHUFFLEIS1

LIMEIS5 LEMONIS5 TANGRAMIS5 TANGRAMIS5

SHUFFLEIS1 SHUFFLEIS1 SHUFFLEIS1 SHUFFLEIS1

BEGYNDER AFSLAPNING 
MED RYGLÆNET ELLER  
I HOVEDET?
Løbe en tur, høre musik, løse sudokuer – 

alle har deres egen teknik, når de skal  

slappe af. Men at slappe af på kontoret er 

noget helt andet. Det lykkes bedst med 

oaser. Med Splaces sørger ægte tilbage-

trækningsområder for, at afslapning ikke 

bare er et ord, men en følelse.

WELCOME
RELAX

MEET
LEAD

WORK
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KINETICIS5 KINETICIS5 VLEGSIS3 VLEGSIS3 VLEGSIS3 VLEGSIS3

HUB HUB HUB HUB
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HUB HU320HUB HU100HUB SWING HU380 HUB HU212

HUB 

Design: Volker Eysing, Kiel

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS FOR HUB:

} Alsidighed
} Fleksibilitet
} Individualiseringsmulighed
} Design og engineering
} Elektrificering
} Ambient Light
} Brandsikring
} Acoustic Performance

Takket være HUB's alsidighed kan relax-zoner planlægges og udformes 

med større frihed – og endda med utallige muligheder.

interstuhl.com/hub
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SHUFFLEIS1 SU264SHUFFLEIS1 SU274SHUFFLEIS1 SU364 SHUFFLEIS1 SU234

Design: Martin Ballendat

SHUFFLEIS1

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS FOR SHUFFLEIS1:

} Gennemgående design med et grænseløst antal af varianter
} Stort udvalg af stoffer og farver
} Syv forskellige metalstel, der hver fås i tre farver
} To forskellige stel i træ
} Tre forskellige sædeskaller, der hver fås i seks farver
} Fem selvstændige polstervarianter
}  Mange variantafhængige tilvalg som armlæn,  
sammenkædningselementer og glidere

} Mange varianter kan stables

Alle mennesker slapper af på deres egen måde. Og alle virksomheder har 

deres helt egne steder til dette. Med SHUFFLEIS1 kan man udforme steder 

til afslapning helt frit. Takket være dens næsten uendelige variationsmu-

ligheder kan SHUFFLEIS1 virkelig opfylde alle behov. Med SHUFFLEIS1 kan 

man ikke bare slappe fantastisk af, men også planlægge helt afslappet.

interstuhl.com/shuffle
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SHUFFLEIS1 SU264SHUFFLEIS1 SU234SHUFFLEIS1 SU271SHUFFLEIS1 SU274

Med SHUFFLEIS1 kan afslapningszoner udformes præcist, som du  

altid har ønsket dig. Det er muligt med dens enorme udvalg af varianter.  

Alene som barstol fås den med tre forskellige stel, seks skalfarver og fire 

polstervarianter. Kombineret med et bredt udvalg af stoffer og farver gør 

SHUFFLEIS1 afslapning individuel og personlig.

interstuhl.com/shuffle
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SHUFFLEIS1 SU264SHUFFLEIS1 SU274 SHUFFLEIS1 SU234SHUFFLEIS1 SU272

Design: Martin Ballendat

SHUFFLEIS1

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS FOR SHUFFLEIS1:

} Gennemgående design med et grænseløst antal af varianter
} Stort udvalg af stoffer og farver
}  To forskellige metalstel, der hver fås i tre farver samt et  
stel i egetræ 

}  Sædeskal i seks farver (hvid, sort, petrol, gråblå, teint og sennep)
} Tre polstervarianter
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LEMONIS5 LM740 LEMONIS5 LM740 LEMONIS5 LM750 LEMONIS5 LM740

LEMONIS5

Design: Interstuhl

} Bred sædeskal med integrerede armlæn
} Ædle materialer og den bedste håndværksmæssige forarbejdning
}  Fodkryds med fire eller fem ben af aluminium, nøddetræ eller eg
} Stort udvalg af stoffer og lædertyper
} Låsbar vippemekanik som tilvalg
}  Kan som tilvalg indstilles i højden fra sofahøjde til almindelig bordhøjde

Find ro – i en afslappet samtale eller alene. Klubstolen LEMONIS5 har 

de bedste forudsætninger. I LEMONIS5 kombineres håndværksmæssig  

perfektion, elegance og afslappethed. Dens tidløse design og høje komfort 

inviterer til at slå sig ned og lade op. 

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS FOR LEMONIS5:

interstuhl.com/lemon-lime
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LIMEIS5 LI780LIMEIS5 LI780LIMEIS5 LI780

Design: Studiokurbos GmbH, Stuttgart

LIMEIS5

} Sædehøjdeindstilling
} Filtglidere
} Integreret greb
} Fodhviler i optimal højde
} Vælg mellem læder og stoffer i forskellige farver
} Metaldele i krom, brillantsølv eller sort

Barstolen LIMEIS5, der kan indstilles i højden, kombinerer moderne design 

med smarte tekniske funktioner: Den karakteristiske fodhviler understreger 

stolens flydende formsprog. Det diskret integrerede greb i sædet sikrer 

komfortabel, enkel transport.

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS FOR LIMEIS5:
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Design: Martin Ballendat

VLEGSIS3

VLEGSIS3 V8014VLEGSIS3 V100KVLEGSIS3 V100K VLEGSIS3 V113P

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS FOR VLEGSIS3:

Gæstestole
} Kan stables selvjusterende
} Stel i forkromet stål
}  Polstrede eller upolstrede sædeskaller 

i træ samt plastik, forskellige farver

En af de vigtigste pauser på en arbejdsdag er middagspausen. VLEGSIS3 

er den ideelle løsning til udformning af kantiner og pauselokaler. Dette 

system af stabelrækkestole og -borde er ikke kun komfortabelt, hygiejnisk 

og let at pleje. VLEGSIS3 giver dig også frihed til en fleksibel udnyttelse 

af lokalerne. F.eks. bliver pauselokalet i en håndevending til et sted for 

kurser efter behov. 

Stabelborde
} Stel i forkromet stål
} Bordplade (spånplade), 20 mm
}  Mulighed for forskellige former  
og overflader

Bænke
} Stel i forkromet stål
} Polstret sæde som tilvalg
} Forskellige stof- og læderfarver

interstuhl.com/vlegs
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Design: Andreas Krob + Joachim Brüske, Wolfhalden + Berlin

KINETICIS5

KINETICIS5 705KKINETICIS5 700K KINETICIS5 736KKINETICIS5 710K

Nogle gange har man kun brug for en lille aflastning for at slappe af.  

Nogle gange vil man sidde og ikke længere stå. Uanset hvor du leder  

efter afslapning – KINETICIS5 har svaret. Denne produktserie bestående af  

ståhjælp, barstol, barstol med fodhviler og forskellige ståborde indbyder til 

et hvil. Både til et øjeblik og til en længere pause. 

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS FOR KINETICIS5:

Barstol og ståhjælp
}  Højdeindstilling med integreret 
udløserhåndtag

} Metaldele i aluminium
}  Mulighed for forskellige polstre 
og materialer

Ståborde 
} Metaldele i aluminium
}  Mulighed for forskellige overflader  
og materialer, HPL eller finér

} Fast eller klapbar bordplade

interstuhl.com/kinetic
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SILVERSILVERSILVER

HUB HUB HUB HUB HUB

KAN ET RUM FØRE TIL 
SUCCES?
Hvad rum betyder på Lead-området? 

Seriøsitet, repræsentativ karakter – og 

en perfekt balance mellem nærhed og 

afstand. En behagelig, afslappet atmo-

sfære, der tvinger alle deltagere til at ud-

veksle synspunkter med hinanden, men 

samtidig giver dem plads til at ånde frit.

WELCOME
RELAX

MEET
LEAD

WORK
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VINTAGEIS5 32V4VINTAGEIS5 24V4

SILVER SILVER SILVER

VINTAGEIS5

SILVERSILVER

VINTAGEIS5 VINTAGEIS5FASCINO-2

45



VINTAGEIS5 24V4VINTAGEIS5 27V4 FASCINO-2 F125VINTAGEIS5 32V4

} Attraktiv polstring med pibestikning
} Smart Motion Technology, med stopfunktion
} Lændestøtte indstillelig i højde og dybde 
} Vægtregulering, multi-trin
} Dynamisk indstilling af sædehældning
} Design-ringarmlæn / 3D-armlæn / Autoflow-armlæn

Med chef-kontorstolen får formfuldendt elegance, bekvem siddekomfort 

og topkvalitet en ny dimension. Her møder konsekvent suverænitet kræ-

vende æstetik. Den klassiske pibestikning og det fine hullæder viser høj 

kvalitet. Chef-kontorstolen: Ren komfort med imponerende udseende og 

fascinerede design – kombineret med innovationer, der begejstrer med 

det samme og har effekt i det lange løb.

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS FOR VINTAGEIS5:

interstuhl.com/vintage
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VINTAGEIS5 14V0 VINTAGEIS5 1V11VINTAGEIS5 24V4 VINTAGEIS5 11V7

Design: Volker Eysing, Kiel

VINTAGEIS5

} Udførelse med lavt eller højt ryglæn
} Ryglæn i net eller som polster
} Vippefunktion, aflåselig
} Chefpolster med pibestikning 
} Design-ringarmlæn med eller uden indfældet læderpude
} Som tilvalg på hjul 

Vi har skabt forskellige konferencestole specielt til konferencesituationer 

inden for virksomhedsledelse. Takket være den omfattende forarbejdning 

og håndværksmæssige perfektion udstråler de respekt, høj kvalitet og kom-

promisløshed. Samtidig har konferencestolene høj komfort og fascinerer 

både haptisk og æstetisk. Læder-konferencestolen med pibestikning er 

også velegnet på chefkontoret til gæster og som supplement til chefstolen.

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS FOR VINTAGEIS5:
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SILVER 862S SILVER 858S SILVER 866SSILVER 362S

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS FOR SILVER:

Kontorstole, gæste- og  
konferencestole
} Læder i topkvalitet
} Børstede aluminiumdele
} Sædehøjdeindstilling
}  Vægtregulering fra ca. 50 - 120 kg
}  Kontorstole og stole med  
synkronmekanik

} Aflastningsstole

Borde og skænke 
} Børstede aluminiumdele
} Design og engineering 
} Materialer i topkvalitet
} Syv forskellige overflader

Den nye tid dikterer. Den nye tid gør fri. Nye tanker tænkes i en fri ånd. 

Den drivende kraft i Silver er glæden og nysgerrigheden efter resultatet 

af en ny æstetisk form og funktion.

interstuhl.com/silver
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SILVER 162SSILVER 100S SILVER 262SSILVER 262S

Design: Hadi Teherani AG

SILVER 
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HUB HU920HUB HU212 HUB HU345HUB HU130

Kun, hvis man sætter sig sammen, kan man få noget ud af det sammen. 

HUB er det ideelle grundlag for mennesker, der ønsker at føre gode sam-

taler i øjenhøjde. Hub er stedet med tillid og nærhed væk fra skriveborde 

og mødelokaler. Lav dit eget sted med det store udvalg af forskellige stole, 

sofaer og aflastningsborde i HUB.

interstuhl.com/hub
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HUB HU930HUB HU212 HUB HU310HUB HU132

HUB 

Design: Volker Eysing, Kiel

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS FOR HUB:

} Lav og høj lænestol
}  Lav og høj sofa for én til tre personer
} Alsidighed
} Fleksibilitet
} Design og engineering
} Acoustic Performance
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LÆRER VI BEDRE, HVIS OMGIVELSERNE 
OGSÅ KONCENTRERER SIG?

Ro og fokus indfinder sig ikke altid 

spontant i hverdagens hektiske arbejde. 

Det, der hjælper på koncentrationen, er  

omgivelser, som er åbne, men føles private. 

Som både inspirerer og beroliger. Som 

tænker med – og giver nye idéer.

WELCOME
RELAX

MEET
LEAD

WORK
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SHUFFLEIS1 SHUFFLEIS1 SHUFFLEIS1 NESTYIS3

VLEGSIS3

HUB HUB HUB HUBHUB

VLEGSIS3 VLEGSIS3

NESTYIS3

53



SHUFFLE SU153SHUFFLE SU132SHUFFLE SU111 SHUFFLE SU163

Design: Martin Ballendat

SHUFFLEIS1

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS FOR SHUFFLEIS1:

} Ergonomisk, fleksibel sædeskal 
}  Over 1.000 kombinationsmuligheder med stel, sædeskaller 
og polstervarianter

} Stort udvalg af stoffer og farver
} Gennemgående design med et grænseløst antal af varianter
}  Mange intelligente tilvalg som stabelbeskyttelse, armlæn, 
sammenkædningselementer og glidere

Hvis man vil lære noget, skal man koncentrere sig. SHUFFLEIS1 sørger for, at 

opmærksomheden altid holdes fokuseret. SHUFFLEIS1 er også komfortabel, 

hvis man skal sidde længe. Plastikskallen er så tilpas fleksibel, at man ikke 

sidder statisk. Mange varianter af SHUFFLEIS1 kan stables og sammenkædes 

til større kursusscenarier. 

interstuhl.com/shuffle
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UPIS1 100UHUB HUM63 HUB HU037HUB HU155

Design: Volker Eysing, Kiel

HUB

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS FOR HUB:

} Maksimal fleksibilitet
} Skillevægge, som er lette at flytte og forbinde
} Enkel placering af whiteboards og flipovers
} Elektrificering
} Netværks-, USB- og HDMI-tilslutninger (HUB board media)
} Acoustic Performance
} Design og engineering

At lære er også et spørgsmål om teknik. HUB er så alsidig og variabel, at 

du i en håndevending kan udforme individuelle undervisningsscenarier. I 

HUB er der tænkt på alt, som kræves af moderne undervisningskoncepter, 

lige fra akustik over didaktik til integration af digitale medier. HUB er præget 

af modernitet, komfort og åbenhed. 

interstuhl.com/hub
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VLEGSIS3 V100K VLEGSIS3 V8014VLEGSIS3 V100KVLEGSIS3 V100K

VLEGSIS3 er en stabelbar rækkestol til såvel seminarer, konferencer og 

eventhaller som til uddannelsesinstitutioner og kantiner. Det særlige er 

anvendelsen af et selvstændigt ellipserør, der bøjes mere end 60 grader. 

Dermed opstår den praktiske fordel, at de klassiske V-stel justerer og sikrer 

sig automatisk, når de stables oven på hinanden.

interstuhl.com/vlegs
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VLEGSIS3 V100K VLEGSIS3 V113 VLEGSIS3 V120HVLEGSIS3 V121K

Design: Martin Ballendat

VLEGSIS3

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS FOR VLEGSIS3:

Gæstestole
} Stabelbare
} Stel i forkromet stål 
}  Polstrede eller upolstrede sædeskaller 

i træ samt plastik, forskellige farver

Stabelborde og -bænke
} Stel i forkromet stål
}  Bord- og sædeplader, 20 mm 

(MDF)
}  Mulighed for forskellige former 
og overflader

} Bænke med polster som tilvalg
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Silver

Champ

AirPad

VINTAGEIS5
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Hero

PUREIS3

JOYCEIS3

YOSTERIS3

PRODUKTOVERSIGT

Informationer om mekanik, funktioner og betjening af vores produkter 

finder du på interstuhl.com/productinformation
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Goal-Air

Goal

AIMIS1

MOVYIS3
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NEWEVERYIS1

XXXL

HUB

Informationer om mekanik, funktioner og betjening af vores produkter 

finder du på interstuhl.com/productinformation

PRODUKTOVERSIGT

61



LIMEIS5

LEMONIS5

TANGRAMIS5

KINETICIS5
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BUDDYIS3

UPIS1 / UPIS1 Junior Edition

VLEGSIS3

Informationer om mekanik, funktioner og betjening af vores produkter 

finder du på interstuhl.com/productinformation

PRODUKTOVERSIGT
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SNIKEIS1

CURVEIS1

SHUFFLEIS1
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FORMEOIS1

Fascino-2

NESTYIS3

Informationer om mekanik, funktioner og betjening af vores produkter 

finder du på interstuhl.com/productinformation

PRODUKTOVERSIGT
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VINTAGEIS5 JOYCEIS3

UPIS1

M
IN

D

SO
UL

BODY

SENSORLØSNING
S 4.0 TIL FORBEDRING AF SIDDEADFÆRDEN

TRÆNINGSPROGRAMMER
TIL EN SUNDERE SIT-LIFE-BALANCE

BEVÆGELSESPRODUKTER
TIL EN MERE AKTIV, SUNDERE 
SIDDEADFÆRD

De fleste mennesker tilbringer stør-

stedelen af arbejdsdagen siddende –  

ofte i en fast siddestilling og på en 

forkert indstillet kontorstol. Den heraf 

følgende mangel på bevægelse, kombi-

neret med en manglende ergonomisk 

holdning, betragtes som hovedpro-

blemet i det moderne arbejdsmiljø.  

Menneskets krop er en kompleks orga-

nisme. Den har brug for bevægelse for at 

forblive sund. Active Sitting Solutions fra 

Interstuhl er en universel tilgangsvinkel, 

som fremmer en sund og aktiv livsstil.

Når du sidder aktivt,

• mobiliseres rygsøjlen,

• ryg-, ben-, skulder- og armmuskulatur 

styrkes,

• hele kroppen holdes i bevægelse,

• blodcirkulationen forbedres og modvir-

ker, at der dannes blodpropper,

• hjertet styrkes, og fedt- og sukkerstof-

skiftet fremmes.
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JOYCEIS3AIMIS1 NEWEVERYIS1MOVYIS3 YOSTERIS3GOAL

S 
4.

0

PUREIS3

S 4.0 er sensorløsningen fra Interstuhl, der er skabt i samar-

bejde med Garmin. S 4.0 skaber bevægelse på arbejdspladsen: 

Applikationen giver feedback om personlig siddeadfærd, giver let 

implementerbare office-workouts og regelmæssige opfordringer 

til stillingsskift. Dermed sørger S 4.0 for, at man sidder mere 

aktivt og afbalanceret: interstuhl.com/sensor

Vores produktnyhed PUREIS3 sætter helt nye standarder for det at sidde aktivt, intuitivt 

og fleksibelt. Dens intelligente Smart-Spring-teknologi sørger for, at PUREIS3 indstiller sig  

perfekt til brugeren uden hjælp. Når det gælder den tredimensionelle siddekultur, findes der ikke 

nogen lignende kontorstol på verdensmarkedet: interstuhl.com/pure

Med FLEXTECH udvider vi vores gennemprøvede portefølje og gør gode siddeløsninger til 

"Active Sitting Solutions". De fantastiske, ergonomiske egenskaber, som den pågældende stol 

har i forvejen, udvides nu med flere dimensioner takket være FLEXTECH.

Når det gælder en siddestilling i bevægelse, tilbyder Interstuhl med i alt 42 basismoduler fra seks 

produktserier større alsidighed og flere valgmuligheder end nogen af konkurrenterne: 

interstuhl.com/flextech

Ønsker du yderligere oplysninger?
interstuhl.com/active-sitting
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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)

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


