Impulse

Impulse
Design: Ralf Umland

Impulse offers timeless design and good technical capability for a long service
life delivering ergonomic excellence for the heart and mind. Thanks to its fully
synchromatic mechanism with an instant response tension control wheel you
will experience embedded and dynamic sitting. All other ergonomic functions
are intuitive thanks to the easy to use integrated function buttons. Impulse is
LEVEL-certified for sustainability. Give your work a new impulse!
De Impulse biedt een tijdloos, ongedwongen design en een goede technologie
voor een lange levensduur. Dit is ergonomisch zitten voor mensen met hart
en verstand. Dankzij het auto-synchroon mechaniek past de weerstand van
de r ugleuning zich eenvoudig aan het lichaamsgewicht aan, en zit u altijd
dynamisch en goed in balans. Alle andere ergonomische functies zijn intuïtief
toegankelijk dankzij de éénvoudig te begrijpen pictogrammen. De Impulse is
LEVEL-gecertificeerd voor duurzaamheid. Geef je werk een nieuwe impuls!

Ergonomics for all
Ergonomie voor iedereen

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 verschillende 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 verstelmogelijkheden voor de zithoogte, de zitdiepte en
de armleuningen moeten een aanzienlijk groter
bereik hebben.
Viasit biedt al vele jaren stoelen aan die voldoen 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.
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Choices
Uw keuze

Mesh or upholstered neckrests
Neksteun gestoffeerd of netweave

Mesh headrest

Instelbare netweave neksteun

Adjustable
lumbar support
Verstelbare
lendensteun

lumbar support
Lumbaalpad

The “basic” Impulse swivel chair is available
with an upholstered or mesh back and can be
enhanced with a variety of options including:
height adjustable backrest, dynamic floating
tilt, adjustable lumbar support, a full width
neck rest, adjustable headrest and 5 arm
variants. The choice is yours! Whether you
choose an upholstered or mesh back Impulse
delivers class leading comfort and ergonomics
thanks to the integrated instantly adjustable
synchronous automatic mechanism. The mesh
model is available with the additional choice
between black or telegrey frames, base and
arms.

Stel uw individuele bureaustoel samen uit het
basismodel van de Impulse, dat verkrijgbaar is
met een gestoffeerde of netweave rugleuning,
met een veelvoud aan opties: Een zitdiepte
instelling, automatische neiging van de zitting,
lendensteun, een neksteun in twee varianten of
diverse armleuningvarianten zijn leverbaar. Of
u nu kiest voor de comfortabele, rijk gestofferde
rugleuning of de ademende, strakke n
 etweave
rugleuning, u zit altijd comfortabel en ergonomisch, bijvoorbeeld dankzij de g
 eïntegreerde
synchroonautomaat met snelverstelling. De
stoel met netweave rugleuning is verkrijgbaar
in kunststof zwart of telegrijs.

↗
Impulse multipurpose
chairs in MEET catalogue
Impulse bezoekerstoelen vindt
u in de MEET brochure

Colours and finishes
Kleuren en stoffen

Runner mesh

3 / 5293 / 50

3 / 5291 / 50

3 / 5290 / 50

3 / 5297 / 50

3 / 5296 / 50

3 / 5298 / 50

Telegrey
Telegrijs

Polished aluminium
Alu gepolijst

3 / 5292 / 50

3 / 5294 / 50

Star bases
Kruisvoet

Black
Zwart

Plastic parts
Kunststof delen

Black
Zwart

Telegrey
Telegrijs

Silver coated aluminium
Alu, zilvermetallic

3 / 5295 / 50

Impulse
Design: Ralf Umland

Class leading but simple ergonomics. With the Impulse family, designer Ralf
Umland has created a product range with a striking look that combines design
with high ergonomic standards suitable for all applications. The family is based
on a simple perfect sustainable modular principle with high quality materials and
components sourced almost exclusively from European suppliers, coupled with
the meticulous workmanship in our Neunkirchen factory to deliver the feel-good
experience at the workplace.
Ergonomie zonder poespas. Met de Impulse-familie heeft designer Ralf U
 mland
een productlijn met een opvallend uiterlijk gecreëerd. Zitmeubelen met hoge
ergonomische eisen die tevens voor vele toepassingen geschikt zijn. De
Impulse-familie is gebaseerd op een weldoordacht modulair principe. Duurzame
en hoogwaardige materialen en componenten, die wij bijna uitsluitend van Europese leveranciers betrekken, en de zorgvuldige verwerking in de Viasit-fabriek in
Neunkirchen dragen bij aan de feel-good ervaring op de werkplek.

Have a seat
Neem plaats

Mesh back

Netweave rugleuning

Upholstered back

Gestoffeerde rugleuning

Optional upholstered backrest shell

Optioneel achterzijde rugleuning gestoffeerd

Cantilever or 4 leg

Slede- of vierpootstoel

The four-leg chair follows the basic design
principle of the family and is available with
and without arms and an upholstered or mesh
backrest with a plastic frame. All versions
can be stacked and are chair equipped with
an intelligent chassis cover on the underside,
which protects the upholstery of the chair.
For the cantilever chair, designer Ralf Umland
has realised the clear lines typical of Impulse
with round profile cross-sections.

Ook de vierpootstoel volgt het uitgangspunt
van de Impulse-familie. Hij is verkrijgbaar met
en zonder armleuningen en met een gestoffeerde of met netweave rugleuning, die zonder
zichtbare schroeven in het frame is gemonteerd. Alle versies kunnen worden gestapeld.
Iedere stoel is aan de onderzijde voorzien van
een intelligente stapelbescherming, die de
volgende stoel in de stapel beschermt tegen
beschadiging van de bekleding. Bij het
sledemodel heeft ontwerper Ralf Umland op
basis van het ronde buisframe de karakteristieke, heldere lijnen van de Impulse behouden.

Plastic parts
Kunststof delen
Black
Zwart

Telegrey
Telegrijs

Black
Zwart

Chrome
Verchroomd

↗
Find more about the
Impulse task chair in
the TASK catalogue

De Impulse bureaustoel
vindt u in de TASK brochure

Frame
Frame
Silver painted
Zilvermetallic gelakt
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