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INTERSTUHL: UITVINDERS VAN HET EERSTE UUR 
MET INNOVATIES VOOR ZITTEN EN WERKEN

Het succesverhaal van Interstuhl begon in 1961 toen 

twee hoefsmeden begonnen met het vernieuwen 

van de werkomgeving. Met vindingrijkheid, veel ijver 

en toewijding en een heldere blik voor de behoeften 

van de mens ontstond met de Bi-Regulette de eerste 

bureaustoel. 

Ook nu – bijna 60 jaar en meer dan 30 miljoen stoe-

len later – is het de passie die ons laat streven naar 

innovatieve oplossingen die het leven en werken 

van de mens gemakkelijker maken. Inmiddels is 

 Interstuhl wereldwijd actief, is het een van de toon-

aangevende fabrikanten van stoelen in Europa en 

heeft 850  toegewijde medewerkers in dienst. 

Met onze Active Sitting Solutions leveren wij een be-

langrijke bijdrage aan de gezondheid van de mensen 

die onze producten gebruiken. Wij fabriceren stoelen 

die het lichaam ontlasten en zorgen voor beweging 

tijdens het werk. 

Met SPLACES kijken wij verder dan alleen de stoel 

en onderwerpen wij werkprocessen aan een totale 

analyse en creëren individuele kantooromgevingen 

voor succesvolle communicatie en productiviteit. 

Technisch perfectie, kwaliteit zonder compromis-

sen, een design dat alle zintuigen prikkelt en een 

behoedzame 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.nl

Innovatie gebaseerd op traditie: 

De twee directeuren, broers Helmut Link (links) 

en Joachim Link (boven), zijn de derde generatie 

die Interstuhl leidt.
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WORK
MEET

WELCOME

WAT ZIT ER ACHTER 
SPLACES?
Splaces is een samenstelling van Space (ruimte) en  

Place (plaats) en is onze visie op onze producten. 

Met Splaces breiden we onze vormgevings- en 

planningscompetenties uit tot complete ruimtes en  

holistische moderne bureaulandschappen. Zo creë-

ren we een platform dat erin slaagt al onze produc-

ten te presenteren in eigentijdse en vooruitstrevende  

toepassingsscenario's. Ons credo luidt dan ook: 

Splaces: unlimit your workspace.
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Meer informatie?

Op interstuhl.com/splaces vindt u 

alles over ons nieuwe competentie-

veld Splaces!

HOE WORDT HET SPLACES-IDEE  
EEN TASTBAAR CONCEPT?
Heel eenvoudig! We verdelen onze producten mo-

menteel in zeven Splaces: Welcome, Meet, Work, 

Relax, Lead, Learn en Home. Dankzij ons voortdu-

rend groeiende assortiment kunnen we met onze 

producten elk ruimtescenario modulair vormgeven. 

Maar Splaces gaat nog verder: Interstuhl verwerft 

nieuwe competenties, waarbij we de cul turele 

verandering in de kantoorvormgeving niet alleen 

samen met gespecialiseerde handels- en plannings-

partners begeleiden, maar ook stimuleren.
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LEMON LIME KINETIC CURVE TANGRAM SHUFFLE

SILVER

HEBBEN WIJ EEN SPECIALE 
PLEK NODIG OM ONS THUIS  
TE VOELEN?
We weten direct waar we graag zijn en 

waar niet. Vaak weten we niet waarom dat 

zo is. Daarom houden wij ons bezig met 

de vraag welke factoren ons welzijn bepa-

len. En richten we onze Welcome-zones 

zo in dat elke bezoeker er zich vanaf het 

eerste moment welkom voelt.
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PURE AIMAIM EVERYEVERYPURE

HUB HUB HUB HUB
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HUB HU320HUB HU100HUB SWING HU380 HUB HU212

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS HUB:

} Diversiteit
} Flexibiliteit
} Individualiseerbaarheid
} Design en engineering
} Elektrificatie
} Ambient Light
} Brandbeveiliging
} Acoustic Performance

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

Design: Volker Eysing, Kiel

HUB

Dankzij de diversiteit van HUB kunnen ontvangstomgevingen met meer 

vrijheid worden gepland en vormgegeven – en zelfs in talloze varianten. 

HUB is het meest veelzijdige modulaire systeem voor de individuele ruim-

telijke vormgeving.
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HUB HU920HUB HU330HUB HU230 HUB HU33L

Design: Volker Eysing, Kiel

HUB

Banken
} Flexibiliteit
} Naar behoefte uit te breiden en te combineren
} Comfort
}  Bank als éénzitter met bijzettafel, tweezitter, 

tweezitter met bijzettafel (in het midden of 
aan de zijkant) of als driezitter

} Design en engineering
} Poten in zwarte of witte uitvoering
} Grote keuze aan stoffen en leersoorten

Tafels
} Tafelblad (MDF), 19 mm
} Lederen handdraagriem
}  Twee verschillende maten  

(set van twee)
} Zwart of wit frame
} Drie verschillende oppervlakken

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS HUB:

Het is een kunst om mensen zich zo welkom te laten voelen dat ze zich 

thuis voelen. De banken van HUB slagen er bij uitstek in om dit gevoel 

over te brengen. Met veel comfort, praktische bijzettafels en de flexibiliteit 

om naar behoefte te combineren en uit te breiden, ontstaan uitnodigende 

landschappen voor kortstondig zitten.

interstuhl.com/hub
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LIME LI780LIME LI780LIME LI780

LIMEIS5

Design: Studiokurbos GmbH, Stuttgart

} In hoogte verstelbaar
} Grote keuze aan stoffen en leersoorten
} Karakteristieke voetsteun 
} Handgreep in de zitting voor comfortabel vervoer
} Metalen delen verchroomd, glanzend zilver of zwart

Gastvrijheid is een kwestie van stijl. Met LIME (klasse 5) kan deze bijzon-

der goed worden bewezen. De barkruk LIME straalt klassiek uit zonder 

klassiek te zijn. Hij maakt een breed kleurenspel mogelijk en is voorzien 

van zachte, perfect ambachtelijk verwerkte kussens. Aan elk detail kunt 

u zien wat compromisloze kwaliteit betekent.

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS LIMEIS5:

interstuhl.com/lemon-lime
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TANGRAM T540TANGRAM T550 TANGRAM T510TANGRAM T520/T530 

Design: Andreas Krob + Joachim Brüske, Wolfhalden + Berlin

TANGRAMIS5

TANGRAM (klasse 5) creëert verbinding. Overal waar mensen wachten, 

elkaar informeel ontmoeten of samen willen werken. Het geheim zit hem in 

de dynamische toevoeging van elementen die allemaal een duidelijke taak 

hebben: zitten, verbinden of scheiden. En in het terugbrengen tot enkele, 

slim vormgegeven modules. Aangevuld met doordachte accessoires die 

het werk makkelijker maken.

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS TANGRAMIS5:

} Metalen delen aluminium gepolijst
} Linker en rechter zitelement
} Gestoffeerd krukje
} Kussen
} Tafel, in hoogte verstelbaar, oppervlak wit of zwart
} Oneindig veel configuratiemogelijkheden

interstuhl.com/tangram
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LEMON LM750LEMON LM740LEMON LM740 LEMON LM740

Design: Interstuhl

LEMONIS5

} Keuze uit verschillende kleuren leer en stoffen
}  Vier- of vijfpoots voetkruis van aluminium,  

notenhout of eikenhout
} Met glijders of dubbele wielen
} Zitschaal met geïntegreerde armleuningen
} Optioneel vergrendelbaar kantelmechanisme
}  Optioneel in hoogte verstelbaar: van bankhoogte 

tot conventionele tafelhoogte

LEMON (klasse 5) combineert tijdloos design met levendige dynamiek. De 

clubfauteuil is multifunctioneel en verkrijgbaar met een elegant aluminium 

voetkruis of een elegant houten frame. Optioneel is LEMON uitgerust met 

een aangenaam, activerend kantelmechanisme. Dankzij de geïntegreerde 

zithoogteverstelling kan de clubfauteuil op verschillende tafelhoogtes 

worden gebruikt.

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS LEMONIS5:

interstuhl.com/lemon-lime
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TANGRAMLEMONLIME

BEVORDEREN MEUBELS 
GESPREKKEN?
Hoe komen gesprekken tot stand? Hoe 

gedragen we ons in een discussie?  

Gesprekken kun je sturen, en de om-

geving heeft aanzienlijke invloed op de 

 motivatie van de deelnemers en de flow 

van de discussie. Gezamenlijk creëren 

wij de beste uitgangspositie voor uw 

meetings.
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HUBHUB HUB HUB HUB

UP BUDDY BUDDY SHUFFLE SHUFFLE

CURVE KINETIC KINETIC SHUFFLE

SHUFFLE SHUFFLE NESTY
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HUB HU320HUB HU140HUB HU142 HUB HU920

Creativiteit is een proces waarbij gedachten nieuwe paden bewandelen. 

Hiervoor hebt u ruimte nodig die net zo vrij is als uw gedachten zelf. Met 

HUB kunnen er steeds weer opnieuw creatieve ruimten gecreëerd wor-

den. Totaal anders dan klassieke werkscenario’s vormt HUB een plek waar 

ideeën uitgewisseld en verder uitgedacht kunnen worden. Dankzij de 

verscheidenheid en integratie van media- en workshopelementen biedt 

HUB ruimte voor nieuwe gedachten.

interstuhl.com/hub
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HUB HU130HUB HUB HU345+312 HUB HU920

Design: Volker Eysing, Kiel

HUB

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS HUB:

} Maximale flexibiliteit
}  Gemakkelijk te verplaatsen  
en te koppelen wanden

} Eenvoudige montage van 
 whiteboards en flipcharts
} Elektrificatie
} Acoustic Performance
} Design en engineering
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SHUFFLE SU231SHUFFLE SU376SHUFFLE SU366 SHUFFLE SU346

Niets geeft zo sterk vorm aan de stijl van een bedrijf als de gesprekscultuur. 

Dankzij SHUFFLE (klasse 1) is het nu mogelijk de eigen cultuur in de ruimte 

zichtbaar te maken. Met meer dan 1000 mogelijke combinaties is SHUFFLE 

een universeel stoelsysteem dat in elke huisstijl en communicatiesituatie 

kan worden gebruikt. 

 interstuhl.com/shuffle
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SHUFFLE SU144 SHUFFLE SU261SHUFFLE SU153SHUFFLE SU143

Design: Martin Ballendat

SHUFFLEIS1

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS SHUFFLEIS1:

} Zeven verschillende metalen frames, elk in drie kleuren
} Twee verschillende houten frames
} Drie verschillende zitschalen, elk in zes kleuren
} Vijf verschillende stofferingsvarianten
} Grote keuze aan stoffen en kleuren
}  Vele opties zoals armleggers, koppelelementen of glijders
} Vele varianten zijn stapelbaar
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LEMON LM740 LEMON LM740 LEMON LM740 LIME LI780

LEMONIS5 & LIMEIS5

Design: Interstuhl (LEMON) / Studiokurbos GmbH (LIME)

Clubfauteuil
}  Vier- of vijfpoots voetkruis van 
 aluminium, notenhout of eikenhout

} Grote keuze aan stoffen en leersoorten
}  Optioneel vergrendelbaar kantel-

mechanisme
}  Optioneel in hoogte verstelbaar:  

van bankhoogte tot conventionele 
tafelhoogte

Barkruk
} In hoogte verstelbaar
}  Grote keuze aan stoffen en  

leersoorten
} Karakteristieke voetsteun 
}  Handgreep in de zitting voor  
comfortabel vervoer

Succesvolle vergaderingen ontstaan wanneer de deelnemers zich op 

hun gemak voelen. LEMON en LIME (klasse 5) bieden hiervoor de beste 

mogelijkheden. Deze clubfauteuils en barkrukken zijn niet alleen multifunc-

tioneel, maar ze bieden ook nog eens veel comfort en een hoge kwaliteit. 

Of het nu in een informele of officiële setting is, LEMON en LIME zorgen 

ervoor dat vergaderingen als Quality Time worden ervaren.

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS LEMONIS5 & LIMEIS5:

interstuhl.com/lemon-lime
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KINETIC 705KKINETIC 700K KINETIC 736KKINETIC 710K

KINETICIS5

Design: Phoenix Design, Stuttgart

Alle leven is in beweging. Vanaf het begin. Omdat het goed voelt, omdat 

het fris houdt. Het hoofd en het lichaam. Omdat beweging ons verandert 

en stimuleert: tot prestaties, concentratie en motivatie. Kantoorruimtes zijn 

dus in de eerste plaats bewegingsruimtes. Daarvoor hebben wij  KINETIC 

(Klasse 5) gecreëerd. Voor een nieuwe, dynamische, dialogische werk-

omgeving.

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS KINETICIS5:

Barkruk
}  Metalen delen van aluminium, in de 

kleuren zwart, glanzend zilver of wit
}  Diverse stofferingen en materialen 
mogelijk

} Met of zonder voetsteun

Statafels 
}  Metalen delen van aluminium, in de 

kleuren zwart, glanzend zilver of wit
}  Diverse oppervlakken en materialen 

mogelijk, HPL of fineer
} Vast of opklapbaar tafelblad

interstuhl.com/kinetic
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NESTY

UP VINTAGE VINTAGE PUREAIRPAD AIRPAD

HOE LEVEREN WE ZITTEND 
TOPPRESTATIES?

Alles goed en wel betreft New Work, 

maar de ‘klassieke’ werkplek is nog altijd 

van deze tijd. In de Splaces Work-zone 

biedt deze werkplek maximale ruimte, 

uitstekende ondersteuning en optimaal 

comfort. Het accent ligt op optimalisatie 

van de ergonomie en het welzijn van de 

medewerker. Wij noemen dat ‘zitgeluk’.
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HUB HUB

UPPURE PURE JOYCE JOYCE JOYCE EVERYEVERY

HUB HUB HUB
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VINTAGE 16V7 VINTAGE 17V7VINTAGE 17V7 VINTAGE 17V7

Comfort met een boeiende uitstraling. Wie zich goed voelt, kan zich beter 

concentreren. Tegelijkertijd biedt een uitdagende omgeving extra motivatie 

voor de eigen prestaties. VINTAGE (klasse 5) combineert perfect design 

met uniek comfort en biedt een optimaal gevoel van welzijn vanaf het 

eerste moment. 

interstuhl.com/vintage
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VINTAGE 16V2 VINTAGE 17V2 VINTAGE 27V4VINTAGE 17V2

Design: Volker Eysing, Kiel

VINTAGEIS5

} Smart Motion Technology, vergrendelbaar
} Gewichtsregeling in meerdere stappen verstelbaar: 45 tot 130 kg
} Zitdiepteverstelling 
} Flexibele zitneigverstelling
} Netbespanning uitvoering: Bionic Effect lendensteun (optioneel)
}  Gestoffeerde uitvoering: lendensteun in hoogte en diepte instelbaar 

(optioneel)
} Auto-Flow-armlegger/ 3D-armlegger/ ringarmlegger

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS VINTAGEIS5:
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AIRPAD 3C72 AIRPAD 3C72AIRPAD 3C72

AirPad imponeert door zijn lichtheid. Zijn elegante, transparante en ro-

buuste hightechmembraan ondersteunt de rug op een onopvallende wijze. 

 AirPad maakt niet alleen een duidelijk designstatement, maar zorgt ook 

voor een optimale lichaamstemperatuur, zonder dat de rug te warm wordt. 

De membraan – kenmerkend voor de AirPad – is uniek bij bureaustoelen. 

In combinatie met de geïntegreerde filigrane verbindingsstukken ontstaan 

er flexibele rugzones – de AirPads – die ondanks hun lichtheid garant staan 

voor optimale ‘rugdekking’ achter het bureau.

interstuhl.com/airpad
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AIRPAD 3C42 AIRPAD 5C30

Design: Andreas Krob + Joachim Brüske, Wolfhalden + Berlin

AIRPAD

AIRPAD 3C42 AIRPAD 3C42

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS AIRPAD:

} Rugleuning met hightechmembraan
} Membraan in zwarte of witte uitvoering
} Body-Float-synchroontechniek voor uniek vederlicht zitgevoel
} Optionele hoofdsteun
} Optionele designarmleggers met 4D-effect
} Zitdiepteverstelling
} Gestoffeerde zitting met keur aan stoffen 
} Optionele in hoogte verstelbare lendensteun
} Optioneel voetkruis, aluminium gepolijst 
} Verkrijgbaar als bureaudraaistoel en bezoekersstoel
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PURE PU213 PURE PU213 PURE PU213 PURE PU213

Spontaan een onverwachte gelegenheid aangrijpen. Onvoorziene koers-

wijzigingen optimaal benutten. Kalm reageren en daarbij in balans blijven. 

Dit is precies hoe flexibiliteit ons helpt om vooruit te komen: spontaan en 

wendbaar in elke situatie! De PURE (klasse 3) geeft ieder van ons deze 

vrijheid: Hij is zo licht en flexibel dat hij altijd voor iedereen geschikt is: in 

alle ruimtes en in elke situatie.

interstuhl.com/pure
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PURE PU113 PURE PU113PURE PU113 PURE PU113

Design: B4K Andreas Krob + Joachim Brüske

PUREIS3 

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS PUREIS3:

} Smart-Spring-technologie
} 3D-zitbeweging, vergrendelbaar
} Hoge mate van flexibiliteit in het bovenste rugbereik
} Automatische gewichtsregeling: 45 tot 120 kg
} Uitvoering met netbespanning of gestoffeerd
} Vaste armlegger of 3D-armlegger
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JOYCE JC217 JOYCE JC217 JOYCE JC212 JOYCE JC113

Zo veranderlijk, zo consequent. JOYCE (klasse 3) past zich gemakkelijk 

aan zijn omgeving aan. Of het nu gaat om een open of een individueel 

kantoor, hij overtuigt in drie verschillende uitvoeringen. Van de klassieke 

gestoffeerde uitvoering tot de moderne 3D-netbespanning en softback. 

Daarbij ook nog de optie voor de nieuwe FlexGrid in de rug. De basis van 

de stoel is verkrijgbaar in twee kleurconcepten: zwart of lichtgrijs kunststof.

} Synchroontechniek, vergrendelbaar
} Gewichtsregeling, traploos: 40 tot 125 kg
} Hoogteverstelling rugleuning (bij gestoffeerde rugleuning)
} Twee rugleuningshoogten (middelhoog en hoog)
} Verstelbare lendensteun 
} Optionele hoofdsteun mogelijk
}  Optioneel voetkruis, aluminium gepolijst, zwart of lichtgrijs
} 2D- / 3D- / 4D-armleggers

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS JOYCEIS3:

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

JOYCEIS3 

JOYCE JC212 JOYCE JC211 JOYCE JC211JOYCE JC212

Naast het flexibele uiterlijk en de uitstekende technische uitrusting 

overtuigt JOYCE (klasse 3) op een bijzondere manier door zijn enorme 

kleurenselectie.
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EVERY EV111 EVERY EV356 EVERY EV956EVERY EV117

Met de formule van diversiteit, design en eenvoud heeft EVERY (klasse 1) 

zijn bezitters al meer dan 500.000 keer geïnspireerd. Met de nieuwe 

 gestoffeerde rugleuning, de comfortzitting en vele slimme details zet de 

EVERY dit succesverhaal voort. 

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS EVERYIS1:

}  Rugleuning in netbespanning, chillback- en volledig  
gestoffeerde uitvoering 

} Lage en hoge rugleuning (alleen in gestoffeerde uitvoering)
} Nieuwe designarmlegger met 4D-effect
} Geïntegreerde randbescherming
} Optionele comfortzitting
} Optionele zittingdiepteverstelling 
} Frame wit of zwart 
} Grote keuze aan stoffen en netkleuren
} Optionele in hoogte verstelbare lendensteun
} Optioneel voetkruis, aluminium gepolijst
} Optioneel met Flextech-synchroontechniek 

interstuhl.com/every 
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EVERY EV811 EVERY EV811EVERY EV211EVERY EV211

Design: ID AID, Sven von Boetticher, Stuttgart

EVERYIS1

Lichtheid die je kunt zien én voelen: De rugleuning met netbespanning 

van de EVERY (klasse 1) straalt een bijzondere dynamiek uit en zorgt voor 

een uitstekende luchtcirculatie langs de rug. Ook qua kleur zet het net 

spannende accenten. 
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AIM 1S05 AIM 4S50AIM 1S32AIM 1S01

Wie goed zit, voelt zich goed. En wie zich tijdens het werk goed voelt, 

werkt graag. Daarom is de AIM (klasse 1) volledig gericht op optimaal 

zitplezier. Zijn royale en comfortabele stoffering is uitnodigend en biedt 

het beste zitcomfort. Zodra u gaat zitten, creëert AIM een ´feel good´ 

sfeer op de werkplek. 

interstuhl.com/aim
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AIM 1S03AIM 1S03

Design: ID AID, Sven von Boetticher, Stuttgart

AIMIS1 

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS AIMIS1:

Bureaudraaistoelen 
}  Autolift-techniek of synchroontechniek
} Gestoffeerd / chillback / netbespanning
} Hoogteverstelling rugleuning
}  Optioneel voetkruis aluminium 
 gepolijst

}  Optioneel met Flextech-synchroon-
techniek  Vergroot het zijdelingse 
bewegingsspectrum van het zitting-
oppervlak meermaals.

} 2D- / 4D-armleggers
}  Optionele in hoogte verstelbare  

lendensteun
} Optionele zitdiepteverstelling 
} Optionele zitneigverstelling 
} Optionele hoofdsteun

Bezoekersstoelen
} Stapelbaar
} Frame van stalen buizen
} Zitting en rugleuning gestoffeerd
} Stapelbak
} Armlegger, kunststof 
} Vierpoots of sledestoel
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BUDDY 570BBUDDY 550B BUDDY 470BBUDDY 270B

Wie wil verbinden, moet karakter hebben zonder dominant te zijn. Dit 

lukt BUDDY (klasse 3) met gemak. In perfecte harmonie met elke situatie. 

Duidelijke optische lijnen met doordachte details. Praktisch en variabel. 

Vol karakter met een maximum aan comfort. Lichtheid, tijdloze frisheid en 

een intelligent totaalconcept kenmerken deze stoelserie.

interstuhl.com/buddy
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BUDDY 570BBUDDY 550B BUDDY 470BBUDDY 270B

BUDDYIS3 

Design: ID AID, Sven von Boetticher, Stuttgart

Bezoekersstoelen
} Stapelbaar
} Rugleuning met netbespanning
} Zitting gestoffeerd
} Frame van stalen buizen
}  Diverse stofferingen en materialen 
mogelijk

Conferentiestoelen 
}  Rugleuning netbespanning of 
chillback, diverse kleuren

} Zitting gestoffeerd
} Kantelfunctie, vergrendelbaar
} Zithoogteverstelling
}  Diverse stofferingen en  
materialen mogelijk

}  Stoelbasis in wit of zwart  
kunststof uitgevoerd

}  Optioneel voetkruis in aluminium 
gepolijst

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS BUDDYIS3:
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SHUFFLE

TANGRAM TANGRAM

SHUFFLE SHUFFLE SHUFFLE SHUFFLE SHUFFLE

LEMON LIME

BEGINT ONTSPANNING IN JE 
HOOFD OF BIJ JE STOEL?
Een wandeling maken, muziek luisteren of 

sudoku's oplossen, iedereen ontspant zich 

op een andere manier. Maar op kantoor 

tot rust komen is een heel ander verhaal. 

Dat lukt het beste in een oase van rust. 

Bij Splaces zorgen echte terugtrekplekken 

ervoor dat ontspanning niet alleen een  

begrip is, maar ook een gevoel.
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KINETIC KINETIC VLEGS VLEGS VLEGS VLEGS

HUB HUB HUB HUB
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HUB HU320HUB HU100HUB SWING HU380 HUB HU212

HUB 

Design: Volker Eysing, Kiel

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS HUB:

} Diversiteit
} Flexibiliteit
} Individualiseerbaarheid
} Design en engineering
} Elektrificatie
} Ambient Light
} Brandbeveiliging
} Acoustic Performance

Dankzij de grote diversiteit van HUB kunnen relaxzones met meer vrijheid 

worden gepland en vormgegeven, en dat zelfs in talloze varianten.

interstuhl.com/hub
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SHUFFLE SU264SHUFFLE SU274SHUFFLE SU364 SHUFFLE SU234

Design: Martin Ballendat

SHUFFLEIS1

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS SHUFFLEIS1:

} Consistent ontwerp met onbeperkte diversiteit aan varianten
} Grote keuze aan stoffen en kleuren
} Zeven verschillende metalen frames, elk in drie kleuren
} Twee verschillende houten frames
} Drie verschillende zitschalen, elk in zes kleuren
} Vijf verschillende stofferingsvarianten
}  Vele opties zoals armleggers, koppelelementen of glijders
} Vele varianten zijn stapelbaar

Ieder mens ontspant zich anders. En elk bedrijf heeft hiervoor zijn eigen 

ruimtes. Met SHUFFLE (klasse 1) kunnen ontspanningsruimtes vrij worden 

ingericht. Dankzij het bijna oneindige aantal varianten voldoet SHUFFLE 

werkelijk aan elke behoefte. Met SHUFFLE kunt u niet alleen heerlijk ont-

spannen, maar ook heel ontspannen plannen.

interstuhl.com/shuffle

41

S
H

U
FF

LE
IS

1



SHUFFLE SU264SHUFFLE SU234SHUFFLE SU271SHUFFLE SU274

Met SHUFFLE (klasse 1) kunnen ontspanningszones precies zo worden 

vormgegeven als u altijd al wilde. Dit wordt mogelijk gemaakt door de 

enorme diversiteit aan varianten. Alleen al in de barkrukuitvoering zijn 

drie verschillende frames, zes schaalkleuren en vier stofferingsvarianten 

verkrijgbaar. In combinatie met een ruime keuze aan stoffen en kleuren 

maakt SHUFFLE ontspanning individueel en persoonlijk.

interstuhl.com/shuffle
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SHUFFLE SU264SHUFFLE SU274 SHUFFLE SU234SHUFFLE SU272

Design: Martin Ballendat

SHUFFLEIS1

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS SHUFFLEIS1:

} Consistent ontwerp met onbeperkte diversiteit aan varianten
} Grote keuze aan stoffen en kleuren
}  Twee verschillende metalen frames, elk in drie kleuren,  
en een houten frame van eikenhout 

}  Zitschaal in zes kleuren (wit, zwart, petrol, grijsblauw, nude 
en mosterd)

} Drie stofferingsvarianten
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LEMON LM740 LEMON LM740 LEMON LM750 LEMON LM740

LEMONIS5

Design: Interstuhl

} Brede zitschaal met geïntegreerde armleuningen
} Fijne materialen en het beste vakmanschap
}  Vier- of vijfpoots voetkruis van aluminium, notenhout of eikenhout
} Grote keuze aan stoffen en leersoorten
} Optioneel vergrendelbaar kantelmechanisme
}  Optioneel in hoogte verstelbaar: van bankhoogte tot conventionele 

tafelhoogte

Rust vinden tijdens een ontspannen gesprek of ook alleen. De clubfau-

teuil LEMON (klasse 5) biedt hiervoor de beste mogelijkheden. In LEMON 

worden vakmanschap, perfectie, elegantie en ongedwongenheid gecom-

bineerd. Het tijdloze ontwerp en het hoge comfort nodigen u uit om te 

gaan zitten en heerlijk bij te komen. 

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS LEMONIS5:

interstuhl.com/lemon-lime
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LIME LI780LIME LI780LIME LI780

Design: Studiokurbos GmbH, Stuttgart

LIMEIS5

} Zithoogteverstelling
} Viltglijders
} Geïntegreerde handgreep
} Voetsteun op optimale hoogte
} Keuze uit verschillende kleuren leer en stoffen
} Metalen delen verchroomd, glanzend zilver of zwart

De in hoogte verstelbare barkruk LIME (klasse 5) combineert moderne 

vormgeving met slimme technische functies. De karakteristieke voetsteun 

benadrukt de vloeiende vorm van de kruk. De discreet geïntegreerde hand-

greep in de zitting zorgt voor comfortabel en gemakkelijk transport.

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS LIMEIS5:
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Design: Martin Ballendat

VLEGSIS3

VLEGS V8014VLEGS V100KVLEGS V100K VLEGS V113P

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS VLEGSIS3:

Bezoekersstoelen
} Zelfuitlijnend stapelbaar
} Frame, verchroomd staal
}  Gestoffeerde of ongestoffeerde  
zitschalen van hout en kunststof,  
in diverse kleuren

Een van de belangrijkste pauzes van een werkdag is de lunchpauze.  

VLEGS (klasse 3) is de ideale oplossing voor de vormgeving van kantines 

en pauzeruimtes. Dit systeem van stapelbare rijenstoelen en -tafels is niet 

alleen comfortabel, hygiënisch en gemakkelijk te reinigen. VLEGS biedt 

ook de vrijheid om ruimtes flexibel te gebruiken. Zo kan de pauzeruimte 

desgewenst in een handomdraai worden omgebouwd tot een plek voor 

seminars. 

Stapeltafels
} Frame, verchroomd staal
} Tafelblad (spaanplaat), 20 mm
}  Diverse vormen en oppervlakken 
mogelijk

Banken
} Frame, verchroomd staal
} Zitting optioneel gestoffeerd
} Diverse stof- en leerkleuren

interstuhl.com/vlegs
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Design: Phoenix Design, Stuttgart

KINETICIS5

KINETIC 705KKINETIC 700K KINETIC 736KKINETIC 710K

Soms moet je je lichaam wat ontlasten om te kunnen ontspannen. Soms 

wil je zitten en niet meer staan. Het maakt niet uit hoe u op zoek bent naar 

ontspanning, KINETIC (klasse 5) biedt de oplossing. Deze productfamilie 

bestaande uit een stahulp, barkruk, barkruk met voetsteun en diverse 

statafels nodigt uit om te relaxen. Zowel voor een kort moment als voor 

een langere pauze. 

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS KINETICIS5:

Barkruk en stahulp
}  Hoogteverstelling met geïntegreerde 
ontgrendelingshendel

} Metalen delen van aluminium
}  Diverse stofferingen en materialen 
mogelijk

Statafels 
} Metalen delen van aluminium
}  Diverse oppervlakken en materialen  

mogelijk, HPL of fineer
} Vast of opklapbaar tafelblad

interstuhl.com/kinetic
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SILVERSILVERSILVER

HUB HUB HUB HUB HUB

KAN EEN RUIMTE VOOR 
SUCCES ZORGEN?
Wat ruimtes in de Lead-zone bepaalt? 

Een serieus en representatief karakter en 

een perfecte balans tussen nabijheid en  

afstand. Een aangename en uitdagende 

sfeer die alle betrokkenen tot ideeënuit-

wisseling aanzet, maar gelijktijdig veel 

ruimte laat om te ademen.

48



VINTAGE 32V4VINTAGE 24V4

SILVER SILVER SILVER

VINTAGE

SILVERSILVER

VINTAGE VINTAGEFASCINO-2
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VINTAGE 24V4VINTAGE 27V4 FASCINO-2 F125VINTAGE 32V4

} Aantrekkelijke stoffering met stikwerk
} Smart Motion Technology, vergrendelbaar
} Lendensteun in hoogte en diepte verstelbaar 
} Gewichtsregeling, in meerdere stappen verstelbaar
} Flexibele zitneigverstelling
} Design-ringarmlegger / 3D-armlegger / Autoflow-armlegger

De management-draaifauteuil biedt een nieuwe dimensie van perfec-

te elegantie, optimaal zitcomfort en topkwaliteit. Hier komt consistente 

soevereiniteit samen met verfijnde esthetiek. Het klassieke stikwerk en 

het fijne geperforeerde leer bieden de hoogste kwaliteit en voldoen aan 

de hoogste eisen. De management-draaifauteuil: puur comfort met een 

aantrekkelijke uitstraling en een fascinerend design en gekoppeld aan 

innovaties die onmiddellijk inspireren en een blijvend effect hebben.

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS VINTAGEIS5:

interstuhl.com/vintage
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VINTAGE 14V0 VINTAGE 1V11VINTAGE 24V4 VINTAGE 11V7

Design: Volker Eysing, Kiel

VINTAGEIS5

} Uitvoering met lage of hoge rugleuning
} Rugleuning met netbespanning of gestoffeerd
} Kanteltechniek, vergrendelbaar
} Managementstoffering met patchwork 
} Design-ringarmlegger met of zonder geïntegreerde lederen opdek
} Optioneel met wielen

Speciaal voor conferenties op directieniveau zijn er verschillende confe-

rentiestoelen ontwikkeld. Dankzij de verfijnde afwerking en het perfecte 

vakmanschap stralen ze respect, betrouwbaarheid en compromisloze 

kwaliteit uit. De conferentiestoelen bieden veel comfort en fascineren 

zowel haptisch als esthetisch. De leren conferentiestoel met stikwerk is 

ook ideaal voor bezoekers in het directiekantoor en als aanvulling op de 

managementfauteuil.

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

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS SILVER:

Bureaudraaistoelen, draaifauteuils, 
bezoekers- en conferentiestoelen
} Hoogwaardig leder
} Aluminium delen geborsteld
} Zithoogteverstelling
}  Gewichtsregeling van  
circa 50 tot 120 kg

}  Draaifauteuil en stoelen  
met synchroontechniek

} Kruk

Tafels en sideboards 
} Aluminium delen geborsteld
} Design en engineering 
} Hoogwaardige materialen
} Zeven verschillende oppervlakken

Moderniteit dicteert. Moderniteit maakt je vrij. Nieuwe ideeën worden 

bedacht in een vrije geest. Het plezier en de nieuwsgierigheid naar het 

resultaat van een nieuwe esthetische vorm en functie zijn de drijvende 

kracht achter Silver.

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

Alleen degenen die bij elkaar zitten, kunnen ook succesvol samenwerken. 

De HUB is de ideale basis voor mensen die goede gesprekken op oog-

hoogte willen voeren. Weg van het bureau en de vergaderruimte vormt 

de HUB een plaats van vertrouwen en verbondenheid. Creëer zo'n plek 

voor jezelf met de grote keuze aan verschillende fauteuils, banken en 

bijzettafels van HUB.

interstuhl.com/hub
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HUB HU930HUB HU212 HUB HU310HUB HU132

HUB 

Design: Volker Eysing, Kiel

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS HUB:

} Lage en hoge fauteuil
}  Lage en hoge bank voor  
maximaal drie personen

} Diversiteit
} Flexibiliteit
} Design en engineering
} Acoustic Performance
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LEREN WE BETER ALS 
DE OMGEVING ZICH 
OOK CONCENTREERT?
Rust en concentratie kunnen in de  

gejaagdheid van de dagelijkse werkzaam-

heden niet altijd spontaan gerealiseerd 

worden. Wat bij de concentratie helpt, is 

een omgeving die open is maar toch privé 

aanvoelt. Een omgeving die inspireert en 

kalmeert. Die meedenkt en iemand op 

nieuwe ideeën brengt.
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SHUFFLE SHUFFLE SHUFFLE NESTY

VLEGS

HUB HUB HUBHUB

VLEGS VLEGS

NESTY

UP
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SHUFFLE SU153SHUFFLE SU132SHUFFLE SU111 SHUFFLE SU163

Design: Martin Ballendat

SHUFFLEIS1

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS SHUFFLEIS1:

} Ergonomische, flexibele zitschaal 
}  Meer dan 1000 combinatiemogelijkheden van frames,  
zitschalen en stofferingsvarianten

} Grote keuze aan stoffen en kleuren
} Consistent ontwerp met onbeperkte diversiteit aan varianten
}  Vele intelligente opties zoals stapelbescherming, armleggers,  

koppelelementen of glijders

Wie iets wil leren, moet zich concentreren. SHUFFLE (klasse 1) zorgt ervoor 

dat de aandacht nooit verslapt. SHUFFLE is ook comfortabel wanneer 

lang moet worden gezeten. De kunststof schaal is dermate flexibel dat 

statisch zitten wordt voorkomen. Voor grotere seminars zijn veel varianten 

van SHUFFLE stapel- en koppelbaar. 

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

Design: Volker Eysing, Kiel

HUB

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS HUB:

} Maximale flexibiliteit
} Gemakkelijk te verplaatsen en te koppelen schotten
} Eenvoudige montage van whiteboards en flipcharts
} Elektrificatie
} Net-, USB- en HDMI-aansluitingen (HUB board media)
} Acoustic Performance
} Design en engineering

Leren is ook een kwestie van techniek. De HUB is zo veelzijdig en variabel 

dat individuele leerscenario's in een handomdraai kunnen worden gecre-

eerd. Bij HUB is aan alles gedacht wat moderne leerconcepten vereisen: 

van akoestiek en didactiek tot en met de integratie van digitale media. HUB 

kenmerkt zich door moderniteit, comfort en openheid. 

interstuhl.com/hub
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VLEGS V100K VLEGS V8014VLEGS V100KVLEGS V100K

VLEGS (klasse 3) is een stapelbare rijenstoel voor seminar-, conferentie- en 

evenementenhallen en voor onderwijsinstellingen en kantines. Bijzonder is 

het gebruik van een onafhankelijke, elegante elliptische buis die meer dan 

60 graden gebogen is. Dit heeft het praktische voordeel dat de klassieke 

V-frames zichzelf uitlijnen en vastzetten als ze op elkaar worden gestapeld.

interstuhl.com/vlegs
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VLEGS V102K VLEGS V113 VLEGS V120HVLEGS V121K

Design: Martin Ballendat

VLEGSIS3

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS VLEGSIS3:

Bezoekersstoelen
} Stapelbaar
} Frame, verchroomd staal 
}  Gestoffeerde of ongestoffeerde  
zitschalen van hout en kunststof,  
in diverse kleuren

Stapeltafels en -banken
} Frame, verchroomd staal
}  Tafel- en zitbladen, 20 mm (MDF)
}  Diverse vormen en oppervlakken 
mogelijk

} Banken met optionele stoffering
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MOET JE IN EEN  
HOME OFFICE UITZIEN  
NAAR HET EINDE  
VAN DE WERKDAG?
Het nieuwe kantoor is thuis. Steeds vaker 

zijn werk en leven niet meer in balans, 

maar zijn die met elkaar verweven. Daar-

om is het des te belangrijker om ook in 

de privé-omgeving de voorwaarden voor 

gezond en productief werken te creëren, 

met behoud van uw persoonlijke stijl. 

Home sweet home office – het is niet 

moeilijk te realiseren.
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PURE

EVERY

PURE

EVERY

JOYCE

VINTAGE EVERY

JOYCEUPUP

SILVER VINTAGE
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SILVER 162S SILVER 262S SILVER 100SSILVER 362S

Design: Hadi Teherani AG

SILVER 

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS SILVER:

Bureaudraaistoelen, draaifauteuils, 
bezoekers- en conferentiestoelen
} Hoogwaardig leder
} Aluminium delen geborsteld
} Zithoogteverstelling
} Gewichtsregeling van circa 50 tot 120 kg
}  Draaifauteuil en stoelen met synchroon-

techniek

Tafels en sideboards 
} Aluminium delen geborsteld
} Design en engineering 
} Hoogwaardige materialen

SILVER is ontworpen om designelementen uit het privéleven over te bren-

gen naar de kantooromgeving. De technische complexiteit van SILVER is 

onzichtbaar, waardoor de stoel het “poëtische niveau van perfect zitten” 

weet te bereiken, aldus Hadi Teherani, de ontwerper van SILVER. Dit levert 

een iconische stoel op die qua design, techniek en perfectie zijn weerga 

niet kent. Vanwege het vele thuiswerken vindt SILVER nu weer zijn weg 

terug naar de privéomgeving. Hier maakt hij de geest vrij en biedt hij het 

lichaam optimaal comfort. 

interstuhl.com/silver
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VINTAGE 27V4 VINTAGE 17V7VINTAGE 17V7 VINTAGE 32V4

Design: Volker Eysing, Kiel

VINTAGEIS5

} Aantrekkelijke stoffering met stikwerk
} Smart Motion Technology, vergrendelbaar
}  Bij de gestoffeerde uitvoering is de lendensteun in hoogte  
en diepte instelbaar

} Gewichtsregeling in meerdere stappen verstelbaar 
} Flexibele zitneigverstelling
} Design-ringarmlegger / 3D-armlegger / Autoflow-armlegger 

Wie van elegantie houdt, kan niet anders dan verliefd worden op  VINTAGE 

(klasse 5). Als het kantoor zich naar huis verplaatst, treedt de look-and-feel 

van de stoel op de voorgrond. VINTAGE staat voor consistente soevereini-

teit en verfijnde esthetiek. Hiermee wordt het home office de place to be. 

Dankzij het perfecte vakmanschap, de beste materialen, de technische 

innovaties en het maximale comfort brengt VINTAGE je telkens weer in 

vervoering. 

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS VINTAGEIS5:

interstuhl.com/vintage
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JOYCE JC112 JOYCE JC112 JOYCE JC113 JOYCE JC111

Zo veranderlijk, zo consequent. JOYCE (klasse 3) past zich naadloos aan 

elke omgeving aan. Of het nu gaat om een open of een individueel kantoor, 

hij overtuigt in drie verschillende uitvoeringen. Van de klassieke gestof-

feerde uitvoering tot de moderne 3D-netbespanning en softback. Daarbij 

ook nog de optie voor de nieuwe FlexGrid in de rug. De basis van de stoel 

is verkrijgbaar in twee kleurconcepten: zwart of lichtgrijs kunststof.

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

JOYCEIS3 

JOYCE JC212 JOYCE JC211 JOYCE JC217JOYCE JC212

} Synchroontechniek, vergrendelbaar
} Gewichtsregeling, traploos: 40 tot 125 kg
} Hoogteverstelling rugleuning (bij gestoffeerde rugleuning)
} Twee rugleuningshoogten (middelhoog en hoog)
} Verstelbare lendensteun 
} Optionele hoofdsteun mogelijk
} Optioneel voetkruis, aluminium gepolijst, zwart of lichtgrijs
} 2D- / 3D- / 4D- en Auto Flow-armleggers

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS JOYCEIS3:

67

JO
Y

C
E

IS
3



PURE PU213 PURE PU113 PURE PU213 PURE PU213

Design: B4K Andreas Krob + Joachim Brüske

PUREIS3 

Om goed te kunnen werken, moet je in beweging blijven. Dat geldt 

 zowel thuis als op kantoor. Als werk en privé in elkaar overlopen, vormen 

 gezondheid en design een twee-eenheid. PURE (klasse 3) volgt de mens 

bij al zijn bewegingen en ontziet daarbij de rug. Dit doet hij helemaal 

zelf en zonder dat je hem in moet stellen. PURE begrijpt zijn gebruiker. 

Altijd en overal. 

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS PUREIS3:

} Wereldwijd uniek 3D-zitconcept
} Smart-Spring-technologie
} 3D-zitbeweging, vergrendelbaar
} Hoge mate van flexibiliteit in het bovenste rugbereik
} Automatische gewichtsregeling: 45 tot 120 kg
} Uitvoering met netbespanning of gestoffeerd

interstuhl.com/pure

68

P
U

R
E

IS
3



EVERY EV151 EVERY EV311 EVERY EV216EVERY EV256

Design: ID AID, Sven von Boetticher, Stuttgart

EVERYIS1

Luchtig en licht? Comfortabel en aangenaam? Of sportief en dynamisch? 

Hoe u uw leefomgeving ook vormgeeft, EVERY (klasse 1) voelt zich bij u 

helemaal thuis. Hij is een echte designklassieker, die niet alleen geschie-

denis geschreven heeft, maar ook richting geeft aan de toekomst. EVERY 

imponeert door zijn eenvoud, verscheidenheid, vele slimme details en 

betrouwbare en beproefde techniek.  

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS EVERYIS1:

} Rugleuning met netbespanning, chillback- en volledig gestoffeerde uitvoering 
} Lage en hoge rugleuning (alleen in gestoffeerde uitvoering)
} Nieuwe 3D-designarmlegger met 4D-effect
} Geïntegreerde randbescherming
} Optionele comfortzitting
} Optionele zitdiepteverstelling
} Frame wit of zwart 
} Grote keuze aan stoffen en netkleuren
} Optionele in hoogte verstelbare lendensteun
} Optioneel voetkruis, aluminium gepolijst
} Optioneel met Flextech-synchroontechniek 

interstuhl.com/every 
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Silver

Champ

AirPad

VINTAGE
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Hero

PURE

JOYCE

YOSTER

PRODUCTOVERZICHT

Informatie over de technieken, functies en bediening van onze producten 

vindt u op interstuhl.com/productinformation.
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Goal-Air

Goal

AIM

MOVY
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EVERY

XXXL

HUB

Informatie over de technieken, functies en bediening van onze producten 

vindt u op interstuhl.com/productinformation.

PRODUCTOVERZICHT
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LIME

LEMON

TANGRAM

KINETIC
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BUDDY

UP / UP Junior Edition

VLEGS

Informatie over de technieken, functies en bediening van onze producten 

vindt u op interstuhl.com/productinformation.

PRODUCTOVERZICHT
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SNIKE

CURVE

SHUFFLE
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FORMEO

Fascino-2

NESTY

Informatie over de technieken, functies en bediening van onze producten 

vindt u op interstuhl.com/productinformation.

PRODUCTOVERZICHT
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VINTAGE JOYCE

UP

M
IN

D

SO
UL

BODY

SENSOROPLOSSING
S 4.0 OM HET ZITGEDRAG TE VERBETEREN

TRAININGSPROGRAMMA'S
VOOR EEN GEZOND SIT-LIFE-BALANCE

BEWEGINGSPRODUCTEN
 VOOR ACTIEF EN GEZONDER ZITTEN

De meeste mensen brengen het groot-

ste deel van hun werkdag zittend door, 

vaak in een starre zithouding en op 

een verkeerd ingestelde draaistoel. 

Het daaruit voortvloeiende gebrek 

aan beweging, gecombineerd met een 

slechte ergonomische houding, wordt 

beschouwd als het belangrijkste pro-

bleem van de moderne arbeidswereld. 

Het menselijk lichaam is een complex 

organisme. Het heeft beweging nodig 

om gezond te blijven. De Active Sitting 

Solutions van Interstuhl bieden een to-

taalaanpak om een gezonde en actieve 

levensstijl te stimuleren.

Actief zitten

• mobiliseert de wervelkolom

• versterkt de rug- been-, schouder- en 

armspieren

• houdt het hele lichaam in beweging

• verbetert de bloedsomloop en gaat de 

vorming van trombose tegen

• versterkt het hart en bevordert de  

vet- en suikerstofwisseling.
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JOYCEAIM EVERYMOVY YOSTERGOAL

S 
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S 4.0 is de sensoroplossing van Interstuhl, ontwikkeld in 

 samenwerking met Garmin. S 4.0 brengt beweging op de werk-

plek: De applicatie geeft feedback over persoonlijk zitgedrag, 

biedt gemakkelijk uitvoerbare office-workouts en geeft regel-

matige oproepen om van zithouding te veranderen. S 4.0 zorgt 

dus voor een actievere en evenwichtigere zithouding: 

interstuhl.com/sensor.

Onze productinnovatie PURE (klasse 3) zet volledig nieuwe maatstaven voor actief, intuïtief en 

flexibel zitten. De intelligente Smart-Spring-technologie zorgt ervoor dat PURE zich zonder hulp 

perfect op de gebruiker instelt. Op het gebied van driedimensionaal zitten is er wereldwijd geen 

vergelijkbare draaistoel op de markt: interstuhl.com/pure.

Met FLEXTECH breiden wij ons bewezen portfolio uit en maken we van goede zitoplossingen 

'Active Sitting Solutions'. De uitstekende ergonomische eigenschappen die de stoel in kwestie 

al heeft, worden nu door FLEXTECH uitgebreid met extra mogelijkheden.

Op het gebied van bewegend zitten biedt Interstuhl met in totaal 42 basismodellen uit zes pro-

ductfamilies een grotere diversiteit en meer keuzemogelijkheden dan de concurrentie: 

interstuhl.com/flextech.

Meer informatie?
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


