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Drumback
Design: Martin Ballendat

Drumback is neither an upholstered or a mesh back chair and combines the 
advantages of both basic forms in a “drum” concept with mesh stretched over 
a polypropylene back shell. Drumback uniquely combines the benefits of the 
cool comfort of a mesh back with the stability of a solid back chair. Martin 
Ballendat’s unique design also reduces the number of component parts required 
in the manufacturing process. The potential saving of several hundred tons of 
upholstery foam per year — without compromising on either sitting comfort or 
ergonomics.

De Drumback combineert de voordelen van een volledig gestoffeerde stoel 
en een stoel met netweave rugleuning. De bekledingsstof is gespannen over 
de  polypropyleen rugkader – vergelijkbaar met een trommelvel. Dit geeft u het 
 luchtige zitcomfort van een rugleuning met netweave gecombineerd met de 
 stabiliteit van een gesloten rugschaal. Het unieke ontwerp van Martin Ballendat 
vermindert ook het aantal grondstoffen dat nodig is in het fabricageproces. Dit 
bespaart mogelijk enkele honderden tonnen schuim per jaar – zonder afbreuk te 
doen aan het zitcomfort en de ergonomie.





Comfortably supported
Comfortabel ondersteund 

Viasit offers even greater comfort and im-
proved ergonomics for chairs in the workplace. 
The basic idea of coil springs traditionally 
associated with beds has been adapted and 
applied to office chairs.

The result is “Ultra Spring” — the main 
advantage: The moulded foam upholstery pad 
conceals 56 individual pocket springs located 
centrally, giving the user gentle support and 
extreme comfort thanks to numerous positive 
characteristics.

Viasit biedt nog meer comfort en ergonomie 
voor het zitten achter de werkplek en heeft het 
uitgangspunt van boxspring bedden overge-
bracht op de zitting van de bureaustoel.

Het resultaat is Ultra Spring, het hoogtepunt: 
goed beschermd door vormschuim zorgen 56 
pocketveer kernen in de zitkussen voor een 
bijzonder comfortabel en zacht ondersteunend 
zitgevoel met positieve eigenschappen.



Upholstery fabric
Stoffering

Core coil springs
Pocketveer

Core coil springs
Stabiliseringshoes

Moulded foam pad 
(polyurethane)
Vormschuim (Polyurethaan)

Supporting plate
Zittingdrager

• Easily adapts to suit the user’s body
• Optimal weight and pressure distribution
• Selective elasticity
• Increased level of comfort
• Relaxed sitting position
• Maintains a comfortable temperature and
 offers optimal hygienic properties

This new feature is now available as a low 
cost option for a number of Viasit’s workplace 
chairs.

• Groot aanpassingsvermogen aan het lichaam
• Goede verdeling van gewicht en druk
• Hoog puntbelastingsvermogen
• Extra zitcomfort
• Ontspannende zithouding
• Behoud een optimale temperatuur en heeft
 tevens een ademende functie

De nieuwe, aantrekkelijk geprijsde optie  
is beschikbaar voor verschillende Viasit bureau - 
stoelen.



NPR 1813 is a practical guideline of the 
Dutch standards institute NEN. It contains 
standards for the ergonomic equipment of 
office workplaces. Anthropometric studies 
have shown that in the Netherlands the body 
measurements of workers vary particularly 
widely.

The requirements of NPR 1813 therefore go far 
beyond the provisions of the corresponding 
standard BS/EN 1335 to enable the widest 
demographic to work healthily.

For office chairs in particular, NPR means that 
components such as the seat and backrest 
must be designed to be larger. Above all, 
however, the adjustment ranges for the seat 
height (gas lift), seat depth, armrests (in four 
dimensions), as well the tilt and height of the 
backrest must be larger.

We have tested our products to NPR 1813 
for many years making them available to all 
our customers worldwide. Because we think 
that everyone has a right to comfortable and 
healthy sitting and should benefit from the 
advantages of the NPR recommendation.

NPR 1813 is een praktijkrichtlijn van het  
Nederlandse normalisatie-instituut NEN.  
Het bevat normen en richtlijnen voor de ergo-
nomische inrichting van kantoorwerkplekken. 
Uit antropometrisch onderzoek is gebleken 
dat de lichaamsmaten van de Nederlandse 
beroepsbevolking Nederland bijzonder sterk 
uiteenlopen.

De eisen van NPR 1813 gaan dus veel verder 
dan de bepalingen van de overeenkomstige 
Europese norm EN 1335 om mensen van ver-
schillende grootte en afmetingen in staat te 
stellen gezond te werken.

Voor bureaustoelen in het bijzonder betekent 
NPR dat bepaalde onderdelen anders moeten 
worden ontworpen. Maar vooral de verstelmo-
gelijkheden voor de zithoogte, de zitdiepte en 
de armleuningen moeten een aanzienlijk groter 
bereik hebben.

Viasit biedt al vele jaren stoelen aan die vol-
doen aan NPR 1813, ook buiten Nederland. 
Wij zijn van mening dat iedereen recht heeft 
op comfortabel en gezond zitten en moet 
kunnen profiteren van de voordelen van de 
NPR-aanbeveling.

Ergonomics for all
Ergonomie voor iedereen
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Newback 

Drumback Toleo 



Smartsearch, Ilkley (GB/UK)

Wyke Farms, 
 Bruton (GB/UK)



Cube, Deutsche Bahn Berlin
Duitse spoorwegen Berlijn



Sustainable
Duurzaam

Sustainable business is far more than a trending issue. 
Companies like Deutsche Bahn take their responsibility 
seriously and live out how it can be consistently 
implemented in the office interior: CUBE in Berlin is the 
striking glass building directly opposite the main station. 
Almost all the furnishings such as storage, tables and 
carpet has been upcycled or refurbished.and the Viasit 
chairs and sofas are upholstered in Camira “Oceanic” 
fabric, which is made of 100 % recycled plastic waste 
from the sea.

Duurzaam ondernemen is veel meer dan alleen een 
kwestie van de tijdgeest. Ondernemingen zoals de  
Duitse spoorwegen nemen hun verantwoordelijkheid en 
laten zien hoe dit consequent kan worden doorgevoerd 
op het gebied van kantoorefficiëntie: CUBE in Berlijn is 
het opvallende gebouw met een glazen façade, recht 
tegenover het centraal station. Bijna de gehele inrich-
ting is circulair, kasten, bureaus, tapijten en zitmeubilair 
zoals de bureaustoelen van Viasit, bekleed met de stof 
“Oceanic” van Camira, gemaakt van 100 % gerecycled 
plastic afval uit de zee.



Cube, Deutsche Bahn Berlin / Duitse spoorwegen Berlijn



Wide spectrum
Breed Spectrum 

The Drumback series comprises professional 
seating solutions for various areas of 
application. In addition to the office swivel chair 
for the normal workplace, the Drumback series 
also offers special solutions in the same look, 
such as raised counter chairs, formally based 
on the office chair or the conference chair, as 
well as an NPR variant, which is suitable for 
particularly small and particularly large people 
thanks to extended adjustment travel and is 
especially suitable for shared workspaces (i.e. 
Shift work in call centres).

Het Drumback programma omvat professio-
nele zitoplossingen voor diverse  toepassingen. 
Naast de bureaustoel voor de standaard werk-
plek biedt de Drumback-serie ook speciale  
oplossingen in dezelfde look, zoals  verhoogde 
counterstoelen, die formeel gebaseerd zijn 
op de kantoor- of conferentiestoel, en een 
NPR-variant, die dankzij een groter verstelbe-
reik geschikt is voor een grotere groep binnen 
de beroepsbevolking en bijzonder geschikt  
is voor flexwerkplekken en bijvoorbeeld call-
center werkplekken.

Task chair
Bureaustoel

Collaborative counter chair
Counter-vergaderstoel

Counter chair
Counter-bureaustoel

NPR task chair
NPR-Bureaustoel



Simply scan and 
try the configurator

Eenvoudig scannen 
en configureren

Configurator
Configurator 

With our easy-to-use configurator, you can 
plan your task chair simply, quickly, and online. 
Which options do I need, which colours do I 
want and how does that change the look of  
the product? Why not try it for yourself and it  
virtually in its intended location with your 
tablet. This way you can get an idea in advance 
of how it will fit into its surroundings.

Met onze eenvoudig te gebruiken configura-
tor kunt u onze bureaustoelen eenvoudig, snel 
en online samenstellen. Welke opties heb ik 
nodig, welke stofuitvoering en hoe verandert 
dat de uitstraling van het product? Probeer 
het gewoon uit en verplaats het virtueel op de 
bedoelde locatie met uw tablet. Op die manier 
kunt u zich van tevoren een beeld vormen van 
hoe het in de omgeving zal passen.



 An extended 
family

Één grote familie
The Newback work chair is a cousin of the 
Drumback range as they share the same design 
concept. Combine Drumback and Newback 
however you want and enjoy even more design 
options for a complete space solution.

De bureaustoelen van de serie Newback passen 
perfect bij Drumback, aangezien ze op  hetzelfde 
ontwerpconcept zijn gebaseerd. Combineer 
 Drumback en Newback naar voorkeur en profiteer 
van nog meer mogelijkheden bij het inrichten van 
ruimtes met stoelen die uit hetzelfde hout  
zijn gesneden.
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Drumback 
Design: Martin Ballendat

The Drumback family offers a comprehensive range of task, visitor and 
conference chairs from a single design concept winning numerous national  
and international design awards since its launch. All Drumback models  
have the same basic idea in common, that of of combining the advantages 
of upholstered and mesh back chairs. This concept is achieved because the 
upholstery fabric is stretched over the polypropylene backrest similar to  
that of a drum. This gives you the cool seating comfort of a mesh back com-
bined with the stability of a continuous back shell. Drumback is one our most 
popular and successful product lines.

De Drumback biedt een uitgebreid assortiment bureau-, vergader- en conferen-
tiestoelen uit één en dezelfde familie, die talrijke nationale en internationale  
designprijzen hebben gewonnen. Wat ze allemaal gemeen hebben is het basis- 
idee om de voordelen van gestoffeerde stoelen en stoelen met een net - 
weave rugleuning te combineren. Dat komt omdat de bekledingsstof van de  
Drumback rondom het frame van de rugleuning van polypropyleen is gespan-
nen, vergelijkbaar met een trommelvel. Dit geeft u het luchtige zitcomfort van 
een rugleuning met netweave stoffering gecombineerd met de stabiliteit van 
een rugkap over het gehele oppervlak. Drumback is een van onze populairste 
en succesvolste productreeksen.



Jack of all trades
Duizendpoot

The comfortable, robust conference chairs offer 
motivation to employees and make a good fi rst 
impression on customers. The seat cover in 
one piece in connection with the harmoniously 
curved seat shell ensures an elegant optical 
line and a great sitting experience.

De comfortabele en solide Drumback con-
ferentiestoelen zijn ideaal om uw medewer-
kers te motiveren en een goede eerste  indruk 
te maken op uw klanten. De stoffering uit 
één stuk in combinatie met de harmonisch 
 gebogen zitschaal zorgt voor een elegante 
 visuele lijn en een geweldig zitcomfort.



also with castors
ook met wielen

      ↗
Find Drumback working 
chair in TASK catalogue
De Drumback bureaustoel vindt 
u in de TASK brochure



Viasit Bürositzmöbel GmbH
Boxbergweg 4

D-66538 Neunkirchen

Viasit International Ltd.
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