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SILVER 100S

“ENJOY SEATING PERFORMANCE“

altijd weer ons streven om efficiënt te

met zich meebrengt. Van kantoordraai-

Interstuhl is de Europese marktleider in

werk te gaan. Met alle mogelijke re-

stoelen, bezoekersstoelen en krukken

stoelen voor op kantoor. Al onze stoelen

sources gaan wij op verantwoorde wi-

tot soft-seating-oplossingen en stoelen

onderscheiden zich door innovatieve en

jze om. Om deze reden zetten onze

op een rij én van receptie, wachtruimte

geavanceerde technieken. Wij onder-

stoelen nieuwe maatstaven op prijs-

en kantoor tot vergaderzaal en ontspan-

schrijven met hart en ziel de waarden

technisch, ecologisch en ergonomisch

ningsruimte, een stoel van Interstuhl zit

van ‘German Engineering’. Onze pro-

gebied. Met onze uitgebreide product-

altijd en overal heerlijk. 10 jaar garantie

ducten overtuigen door hun integrale

portfolio vervullen wij alle behoeften die

en zintuiglijke esthetiek. Daarbij is het

zitten in een moderne werkomgeving

SILVER 162S

SILVER 262S

SILVER
THE CHAIR
AMONG CHAIRS.
Silver is het paradepaardje van Interstuhl. Een geweldig design dat al veel
onderscheidingen heeft ontvangen. Met Silver heeft ontwerper Hadi Teherani
een gebruiksvoorwerp gecreëerd dat overal en op verschillende manieren kan
worden ingepast, maar ook op zichzelf een echte eye-catcher is. De drijvende
kracht achter Silver is nieuwsgierigheid naar het ontdekken van een nieuwe
esthetische vorm en functie.

SILVER 362S
PERFORMANCE HIGHLIGHTS SILVER:
Bureaudraaistoelen, bezoekersstoelen
en conferentiestoelen
} Leder exclusief
} Aluminium voetkruis
} Geborstelde aluminium delen

COMPANY
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Nominierung zum
Designpreis
der Bundesrepublik
Deutschland
2006 & 2008

gold medal
BIURO 2007
Poznan

In hoogte verstelbare zitting
Gewichtsregulering van circa 50 - 120 kg
Bureaudraaistoelen met
synchroontechniek

} 
} 
}

Meer over SILVER
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VINTAGEIS5 32V2

VINTAGEIS5 56V0

VINTAGEIS5 11V7

MOVYIS3 14M3

VINTAGEIS5
ENGINEERED FOR
EXCELLENCE.

MOVYIS3
EYE-CATCHING DESIGN.
IDEAL TECHNOLOGY.

Het elegante VINTAGEIS5 assortiment creëert een nieuwe dimensie van stijl.
Het is een unieke combinatie van elegantie, intelligentie en overtuiging. De
innovatieve VINTAGEIS5 bureaustoel familie brengt design en techniek in
perfecte harmonie. De familie bestaat uit bureaudraaistoelen, management
fauteuils en conferentiestoelen.

VINTAGEIS5 17V7

PERFORMANCE HIGHLIGHTS VINTAGEIS5:
Bureaudraaistoelen:
Smart Motion Technology (met dynamische kantelmechaniek)
} AutoFlow armleggers / ring armleggers
} Netbespanning: Bionic Effect door latex ‚Compression lines‘
} Gestoffeerde rug: lendensteun in hoogte en diepte verstelbaar
} Gewichtsregeling, in meerdere stappen verstelbaar
} Flexibele zitneigverstelling
}
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Meer over VINTAGEIS5

MOVYIS3 13M3

Deze stoel motiveert door zijn design, want niets is leuker dan werken
aan een mooie werkplek. Het MOVYIS3 assortiment combineert design
en esthetiek met vorm en functie op een geheel nieuw niveau. Licht,
dynamisch, onderscheidend; MOVYIS3 staat voor zichtbare gewichtloosheid,
transparantie en comfort. Een grote keuze aan variaties, stoffen en kleuren
zorgt ervoor dat MOVYIS3 high–end design combineert met individualiteit.
Maak een statement – gewoon in zitten.

MOVYIS3 23M3

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS MOVYIS3:
Bureaudraaistoelen en draaifauteuils
} 
Autolift-techniek of synchroontechniek,
vergrendelbaar
} 
Gewichtsregeling, in meerdere stappen
regelbaar (bij synchroontechniek)

Bezoekers- en conferentiestoelen
Onderstel van stalen buizen
(m.u.v. 16M0)
} 
Kunststof zit- en rugschaal
gestoffeerd, met geïntegreerde
armleggers
}

Meer over MOVY IS3
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CHAMP 1C62

CHAMP 5C75

AIRPAD 3C72

CHAMP
THE COMBINATION OF
ELEGANCE AND TECHNOLOGY.

AIRPAD
THE SYNTHESIS
OF LIGHTNESS.
Twee innovaties die samen het ultieme gevoel van lichtheid veroorzaken.
Het membraam van de rugleuning dat ondersteunt maar ook ademt, zodat
je je nooit gevangen voelt in je stoel. En de Body-float synchroontechniek,
een speciale synchroontechniek die je het gevoel geeft dat je zweeft. Het
membraan is verkrijgbaar in wit of zwart. Daarbij een verscheidenheid aan
aantrekkelijke bekleding zorgt dat AirPad kan worden voorzien van een geheel nieuwe kijk op elk gewenst moment.

Het elegante design van Champ valt direct op en de in vlakken verdeelde
rugleuning vergeet men niet snel. Maar er is meer dan men op het eerste gezicht
zou zeggen. Champ is ook de bureaustoel waarmee het Body-float mechanisme
werd geïntroduceerd. Een echte pionier dus, die inmiddels zijn sporen verdiend
heeft. De bureaudraaistoelen zijn verkrijgbaar in twee verschillende rughoogtes.
Het assortiment wordt compleet gemaakt door diverse bezoekers- en
vergaderstoelen.

CHAMP 3C02

AIRPAD 3C42
PERFORMANCE HIGHLIGHTS AIRPAD:

PERFORMANCE HIGHLIGHTS CHAMP:
Bureaudraaistoelen en draaifauteuils
} Body-float synchroontechniek
} Traploze gewichtsregeling
} Mechanische zitdieptevering
} In hoogte verstelbare rugleuning
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2009

AIRPAD 5C35

Bezoekers- en conferentiestoelen
} Onderstel van stalen buizen
} Armleggeropdek, kunststof

Meer over CHAMP

Bureaudraaistoelen en draaifauteuils
} Membraan rugleuning
} 
Body-float synchroontechniek
} Traploze gewichtsregeling
} Mechanische zitdieptevering
} In hoogte verstelbare rugleuning

Bezoekers- en conferentiestoelen
} Membraan rugleuning
} Dynamische rugleuning
} Onderstel van stalen buizen
} Armleggeropdek, kunststof

Meer over AIRPAD
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HERO 162H

YOSTERIS3 550Y

HERO 570H

HERO
ADJUSTED TO FIT ALL.

YOSTERIS3
KLASSIEKE WAARDEN VOOR
ULTIEME PRESTATIES.

Hero is er voor de helden van de werkvloer. Of die nou zwaar, licht, lang of kort
zijn; Hero past zich door het unieke Autofit-synchroontechniek automatisch
aan de gebruiker aan. Deze techniek is onzichtbaar verwerkt in de stoel,
waardoor Hero er slank en atletisch uitziet. Iedereen tussen de 45 en 120 kilo
kan goed en comfortabel zitten op deze held.

Met YOSTERIS3 introduceert Interstuhl een stoelenfamilie die klassieke waarden
weerspiegelt. YOSTERIS3 staat voor betrouwbaarheid, kwaliteit en tijdloosheid.
Maar YOSTERIS3 staat ook voor een perfecte zitkwaliteit en functionele efficiëntie.
Dit alles maakt YOSTERIS3 een ideale oplossing voor mensen die op zoek zijn naar
een stoel die niet de kamer domineert, maar moeiteloos past in een klassieke
werkomgeving.

PERFORMANCE HIGHLIGHTS YOSTERIS3

PERFORMANCE HIGHLIGHTS HERO:

HERO 172H
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Bureaudraaistoelen en draaifauteuils
Autofit-synchroontechniek met
automatische gewichtsregeling
inclusief fijnafstelling
} 
Centraal bedieningspaneel met heldere
pictogrammen (zithoogte en vergrendeling van techniek)
}

YOSTERIS3 152Y

Bezoekers- en conferentiestoelen
} Onderstel van stalen buizen
} Armleggeropdek, kunststof

Meer over HERO

YOSTERIS3 365Y

Bureaudraaistoelen en draaifauteuils
} Synchroontechniek, vergrendelbaar
} Gewichtsregeling, traploos
} 
Rugschaal kunststof, zwart
} Hoogteverstelling van de rugleuning

Bezoekers- en conferentiestoelen
Onderstel van stalen buizen
} Armleggeropdek kunststof, zwart
} 
Rugschaal kunststof, zwart
} Stapelbescherming
}

Meer over YOSTERIS3
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AIMIS1 1S02

AIMIS1 1S33

EVERYIS1 142E

AIMIS1
RIGHT ON TARGET.

EVERYIS1
ALLEMANSVRIEND.

Diversiteit uit één koker: AIMIS1 is een uitgebreide familie van bureaustoelen
die aan alle werkplekeisen voldoet. Dankzij een groot aantal componenten en
een omvangrijk assortiment aan stoffen en (net)kleuren kan met AIMIS1
voor elke werkplek de ideale stoel worden geconfigureerd. De keuze voor
AIMIS1 is altijd de juiste.

AIMIS1 1S04
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Bureaudraaistoelen
}	
Synchroontechniek of autolift
} 
Rugleuning netbespanning, gestoffeerd
of Chillback
} Gestoffeerde zitting
} Hoogteverstelling van de rugleuning
} 2D of 4D armleggers

Met EVERYIS1 is Interstuhl bereikbaar voor iedereen! Nog nooit eerder kon
een stoel met zo’n lage prijs aan de hoge standaard van Interstuhl voldoen.
Veelzijdigheid, goed design en hoog comfort, voor iedereen, altijd en overal.
Dat is E VERYIS1. EVERYIS1 is een ongecompliceerde bureaustoel, perfect voor
het kantoor van de toekomst waar werkplekken steeds mobieler worden. Het
belichaamt een nieuwe eenvoud in zitten - zowel intuïtief en innovatief.

EVERYIS1 182E

PERFORMANCE HIGHLIGHTS AIMIS3:
Bezoekersstoelen
Onderstel van stalen buizen
} Zitting en rugleuning gestoffeerd
} Stapelbescherming
} Armleggeropdek, kunststof
}

Meer over AIMIS1

EVERYIS1 146E

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS EVERYIS1:
Bureaudraaistoelen
} 
Synchroontechniek of autolift
} Rugleuning netbespanning, gestoffeerd
of Chillback
} 
Gestoffeerde zitting
} 
Groot assortiment aan stoffen en kleuren.
NIEUW: 9 gekleurde netten (incl. zwart en wit),
individueel te combineren

Meer over EVERY IS1
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BUDDYIS3 550B

BUDDYIS3 270B

V100H

BUDDYIS3
COME TOGETHER.

VLEGSIS3
CLASSIC SHAPE,
ORIGINAL SIGNATURE

Het creëren van verbindingen tussen mensen, tussen stijlen en tussen situaties:
dat is de basisgedachte achter BUDDYIS3. Als je een groep bij elkaar wilt
brengen, heb je een sterke persoonlijkheid nodig, zonder dat het te dominant
wordt. BUDDYIS3 slaagt hierin met het grootste gemak. Deze stoelenfamilie
heeft een aantrekkelijke tijdloze frisheid en een intelligent totaalconcept.

VLEGSIS3 is een stapelbare stoel voor seminar-, evenementen-, en conferentieruimtes, evenals onderwijsinstellingen en kantines. De stoel beschikt over
een - licht, maar robuust- gepatenteerd onderstelsysteem met een elegante
buis die in 60 ° is gebogen. De V-onderstellen worden bij het stapelen automatisch uitgelijnd.

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS BUDDYIS3:
Conferentiedraaistoelen
Rugleuning netbespanning
} Zitting gestoffeerd
} Kanteltechniek, vergrendelbaar
} Zithoogteverstelling
} 
Groot assortiment aan stoffen en
kleuren
}

Bezoekersstoelen, stapelbaar
} Rugleuning netbespanning
} Zitting gestoffeerd
} Onderstel van stalen buizen
} Stapelbescherming
} Groot assortiment aan stoffen en
kleuren

Diverse kleuren netbespanning verkrijgbaar:

BUDDY

IS3
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Design: Martin Ballendat

PERFORMANCE HIGHLIGHTS VLEGSIS3:
Bezoekersstoelen, stapelbaar:
} Stalen frame, verchroomd
Banken en tafels, stapelbaar:
} Zitting respectievelijk tafelblad
20 mm dik

V100K

470B

Meer over BUDDY IS3

V8016

INNOVATIONSPREIS

ARCHITEKTUR +
OFFICE

Meer over VLEGSIS3

13

C11K

C21S

CURVEIS1
COMFORTABLE SEATING
FOR SEMINAR ROOMS,
CAFETERIAS AND OFFICES.

SNIKEIS1
MAKING LIFE COLOURFUL,
FRESH AND BEAUTIFUL.
Gewoon hoe het moet zijn! Kleur komt pas echt aan bod met SNIKEIS1 stoelen.
De zitting is in verscheidene hoogwaardige matte kleuren verkrijgbaar, de rug
is glad en glanzend. Voor de kantine of bistro, wachtkamer of conferentieruimte; overal waar comfortabele zitplaatsen nodig zijn met een zeer robuust
en eenvoudig te reinigen oppervlak.

Neem plaats. Onze familie CURVEIS1 verwent u met comfort en ontspanning.
CURVEIS1 is een veelzijdig programma van stoelen en tafels met een houten
schaal voor seminars, kantines, zalen, bezoekersruimtes, wachtkamers en nog
veel meer... Dankzij het modulaire designconcept is CURVEIS1 extreem veelzijdig. Hij valt op door zijn valt op door zijn hoogwaardige materialen en intelligente vormgeving. CURVEIS1 is met vier poten, als sledestoel, kuipstoel en ook
als barkruk met twee verschillende rugleuninghoogtes leverbaar. De barkruk
wordt aangevuld met een perfect daarop afgestemde hoge tafel.

C11V
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PERFORMANCE HIGHLIGHTS CURVEIS1:

PERFORMANCE HIGHLIGHTS SNIKEIS1:

Bezoekersstoelen, stapelbaar:
} Stalen frame, verchroomd
} Armleggeropdek, kunststof

}

S10C

Meer over CURVEIS1

Bezoekersstoelen, stapelbaar:
Stalen frame, verchroomd
} Kunststof schaal

Meer over SNIKEIS1
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KINETICIS5 705K

KINETICIS5 717K

KINETICIS5
WERKEN OP EEN
HOGER NIVEAU.
Alles in het leven is in beweging. Vanaf het allereerste begin. Want het is
goed voor je, houdt je fris, zowel in lichaam en geest. Beweging levert ons
concentratie en motivatie. Kantoorruimtes moeten daarom ruimte bieden aan
beweging. We hebben KINETICIS5 met dit in gedachten ontworpen. Voor een
comfortabele en interactieve werkomgeving.

KINETICIS5 710K
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PERFORMANCE HIGHLIGHTS KINETICIS5:
Stahulpen en barkrukken:
} Metalen delen, aluminium
} 
Diverse bekledingen, kleuren metalen
delen en oppervlakken

Statafels en communicatiemeubels:
} Metalen delen, aluminium
} Diverse afmetingen en uitvoeringen
} Verschillende oppervlakken – wit,
zwart, Amerikaan noten en eiken
} 
Extra opties zoals elektra en
kabelgeleiders zijn mogelijk
(bij communicatiemeubels)

Meer over KINETICIS5

TANGRAMIS5 T550 / T556

TANGRAMIS5
T530 (rechterdeel)

TANGRAMIS5 T540

TANGRAMIS5 T510

TANGRAMIS5
JUST CONNECT.
Overal waar mensen wachten, informeel samenkomen of teruggetrokken willen werken, straalt TANGRAMIS5. Zijn intelligente concept valt op door eenvoud, veelzijdigheid, comfort en het vermogen ruimte te bieden voor verandering.
TANGRAMIS5 overtuigt wanneer mensen een plaats voor
dialogen zoeken. Het is een meubel waarop mensen niet
alleen naast elkaar zitten, maar met elkaar communiceren.
TANGRAMIS5 vindt overal toepassing. Speciaal voor centrale
plaatsen in kantoren, entreeruimtes, wachtruimtes en hallen is
TANGRAMIS5 bij uitstek geschikt.

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS TANGRAMIS5:
Zitelement, hocker/tafelelement, kussen
} Metalen delen aluminium gepolijst (behalve T550 en T556)
} Linker en rechter zitelement
} Gestoffeerde hocker
} Kussen (optioneel met USB lader)
} Tafel, in hoogte verstelbaar
} Talrijke configuraties mogelijk
Meer over TANGRAMIS5 en APP
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NESTYIS3 N1148

FASCINO-2 F125

NESTYIS3 N5012

FASCINO-2
A FUTURE CLASSIC.

FASCINO-2 F125

18

NESTYIS3
ADAPTABLE.

Fascino-2 stelt hoge eisen: een vast tafelpootsysteem dat zowel open is als
divers. Een programma dat is ontworpen voor zitten en werken op een hoog
niveau. Licht en intrigerend delicaat; elk model is een duidelijke verbetering
op een congres of vergadering. Modern en transparant is ook de filosofie
achter de tafel - een ruimte om te denken, bewegen, praten en handelen.

Nesty is flexibel omdat u hem kunt opklappen. Ingeklapt neemt hij weinig
ruimte in, uitgeklapt kunt u hem op verschillende manieren inzetten. Op zichzelf of geschakeld, met een solide schakelsysteem. Met of zonder techniekgoot. Zo verandert de vergaderruimte eenvoudig voor wat er nodig is voor de
geplande bijeenkomst.

PERFORMANCE HIGHLIGHTS FASCINO-2

PERFORMANCE HIGHLIGHTS NESTYIS3:

NESTYIS3 N5012

Conferentietafels:
} Onderstel van metalen delen
} Verstelbare glijders, zwart
} Deels gemonteerd in doos
} 
Diverse uitvoeringen en oppervlakken mogelijk
} Extra opties zoals elektra en kabelgeleiders
zijn mogelijk
Meer over Fascino-2

Klaptafels
} Verschillende varianten in vorm,
grootte, kleur en coating
} 
Ingeklapt neemt de tafel weinig
ruimte in
} Wielen zijn in hoogte verstelbaar,
met rem, dus zeer stabiel
} De tafels zijn schakelbaar

}
}

}

Gemonteerd in doos
Extra opties zoals elektra en
kabelgeleiders zijn mogelijk
Makkelijk opklapbaar door 1 hendel

Meer over NESTY IS3
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8016T

7070N

UPIS1 100U

7000H

FORMEOIS1
A TABLE CONCEPT WITH
OUTSTANDING ADVANTAGES.

UPIS1 100U

UPIS1 100U

UPIS1
KEEP MOVING!
Frisse ideeën zijn een kwestie van positie. UPIS1 zorgt voor dynamisch zitten en
denken: de intelligente multifunctionele kruk volgt de eigenaar bij spontane
gesprekken, workshops, ontmoetingen en brainstormsessies. UPIS1 houdt de
gebruiker mobiel en de agenda flexibel.

Een harmonieus design en tegelijk een minimalistische look. Dat is de
familie van FORMEOIS1 tafels die de perfecte oplossing voor alle mogelijke
toepassingen biedt. Alle tafels zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en
oppervlakken om perfect te passen bij uw interieur.
PERFORMANCE HIGHLIGHTS FORMEOIS1:

PERFORMANCE-HIGHLIGHTS UPIS1:

UPIS1 U100

Tafels:
Stalen frame, verchroomd
} Tafelblad 30 mm dikte
} Lichtgewicht tafelblad, HPL, decor kunststof met 2 mm
ABS-rand in dezelfde kleur als tafelblad
} Diverse modellen en afmetingen (klaptafel, bistrotafel)
}

Multifunctionele kruk:
In hoogte verstelbaar d.m.v. rode handgreep
Zithoogte 450 -630 mm
Verkrijgbaar in vijf toffe kleuren
Zachte zitting, antraciet
Stabiele antislip-voet, antraciet

Tafelblad oppervlakken (gelamineerd)

7014V
Wit
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Lichtgrijs

Donkergrijs

Zwart

Esdoorn

Beuken
naturel

Licht eiken

Licht kersen

Licht noten

Meer over FORMEOIS1

Meer over UPIS1
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