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VAN HOEFIJZER NAAR ULTIEM

decennia deskundigheid op het gebied

heid en inzet van onze medewerkers

ZITCOMFORT

van zitten. Onze kennis en onze R&D- en

vormen de basis voor onze uitmuntende

De geschiedenis van Interstuhl begint

productie-ervaring staan garant voor

zitoplossingen. Daarom kunnen wij met

meer dan 50 jaar geleden in een kleine

kwaliteit en innovatie. Bij alles wat we

trots zeggen: “Wij leveren niet zomaar

dorpssmederij. Vandaag de dag zijn wij

doen, hebben we steeds één doel voor

stoelen. Wij leveren zitcomfort.”

marktleider in stoelen voor op het werk.

ogen: een zitoplossing die optimaal af-

Wij opereren met twee sterke merken:

gestemd is op de behoeften van de klant.

Interstuhl voor kantoor en Bimos voor

Ons familiebedrijf is wereldwijd actief. In

IN ÉÉN OOGOPSLAG

industrie en laboratorium. Hoewel bei-

ons hoofdkantoor in Meßstetten-Tierin-

Werknemers 2015:

de merken zich op verschillende werk-

gen in de Schwäbische Alb worden onze

Bedrijfsoppervlakte: 56.000 m²

terreinen en doelgroepen richten, zijn ze

producten niet alleen ontwikkeld maar

Omzet 2015:

€ 142 miljoen

met elkaar verbonden door meer dan vijf

ook geproduceerd. De grote betrokken-

Export:

42%

interstuhl.com
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ENJOY SEATING PERFORMANCE

zintuiglijke esthetiek. Daarbij is het altijd

alle behoeften die zitten in een moderne

Interstuhl is de Europese marktleider in

weer ons streven om efficiënt te werk te

werkomgeving met zich meebrengt. Van

stoelen voor op kantoor. Al onze stoelen

gaan. Met alle mogelijke resources gaan

kantoordraaistoelen, bezoekersstoelen

onderscheiden zich door innovatieve en

wij op verantwoorde wijze om. Om deze

en krukken tot soft-seating-oplossingen

geavanceerde technieken. Wij onder-

reden zetten onze stoelen nieuwe maat-

en stoelen op een rij én van receptie,

schrijven met hart en ziel de waarden

staven op prijstechnisch, ecologisch

wachtruimte en kantoor tot vergaderzaal

van ‘German Engineering’. Onze pro-

en ergonomisch gebied. Met onze uit-

en ontspanningsruimte, een stoel van

ducten overtuigen door hun integrale en

gebreide productportfolio vervullen wij

Interstuhl zit altijd en overal heerlijk.

VINTAGE IS5

TANGRAM IS5

VLEGS IS3

DE SPECIALIST VOOR INDUSTRIE- EN

klant een zitoplossing te bieden die vol-

nomische vormgeving of door een gewel-

LABORATORIUMSTOELEN

ledig aan zijn behoeften voldoet. Dankzij

dig design dat motiveert en waardering

Bimos is de toonaangevende producent

onze ervaring, innovatiekracht en vakkun-

uitdrukt. Onze productportfolio omvat vijf

van werkstoelen voor industrie en labo-

dige adviezen weten wij dit telkens weer

terreinen: productie, ESD, laboratorium,

ratoria in Europa. Onze stoelen zijn het

te realiseren. Wij zorgen ervoor dat me-

cleanroom en staand werk. Op al deze

resultaat van deskundigheid, passie en

dewerkers op elke werkplek productief,

terreinen bieden wij specialistische, toe-

oplossingsgericht denken. Met veel ple-

gezond en comfortabel zitten. Dat kan

passingsgerichte, gebruikersvriendelijke

zier stellen wij alles in het werk om de

zijn door een toepassingsgerichte ergo-

en flexibele zitoplossingen.
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