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Conference, visitor and multipurpose seating
Conferentie- en bezoekerstoelen

Editorial

Werner & Thomas Schmeer

We normally work in spaces. The design of these spaces
has a significant impact on our productivity, creativity, and
wellbeing. Our tables and sitting solutions are important
components for designing people spaces where users
feel comfortable and can develop their potential.
Als we aan het werk zijn, brengen we onze tijd meestal
door in diverse ruimtes. Hoe deze ruimtes zijn ontworpen,
heeft een grote invloed op onze productiviteit, creativiteit
en gezondheid. Tafels en stoelen van Viasit zijn belangrijke componenten voor het inrichten van ruimtes waarin mensen zich prettig voelen en hun talenten kunnen
ontplooien.
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Come
together
The basic needs that office workers have of
their workspace are easily assessed: They should
enable safe formal and spontaneous communication but also support concentrated work. They
should offer retreat where you can recharge your
mind and body. They should reflect a harmonious
aesthetic wherever possible. One thing is certain:
despite home working there will still be offices
in the future, but they will become more mobile,
versatile and flexible.
De basisvereisten voor mensen, werkend in een
kantooromgeving, zijn snel opgesomd: Zowel
formele als informele communicatie moet mogelijk zijn, maar men moet ook geconcentreerd
kunnen werken en kunnen ontspannen, om de
batterij weer op te laden. Natuurlijk moet het
geheel zo harmonieus en esthetisch mogelijk
worden vormgegeven. Eén ding is zeker: ondanks
de thuiswerk situatie zullen er in de toekomst nog
steeds kantoren zijn, maar deze zullen mobieler
en flexibeler worden.
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Solix
Solix is the perfect multipurpose seating solution for your needs. Choose
from a complete offer of chairs, education stools and bar stools to build your
own design scheme. With a selection of 7 cool shell colours, 2 frame colours,
3 frame designs and a variety of options Solix is the complete solution.
Solix is een voor u op maat gemaakte zitoplossing. Met de keuze uit een
multifunctionele stoel en een daarbij passende barkruk, kunt u bij de inrichting
naar hartelust combineren. De zitschaal is verkrijgbaar in 7 attractieve kleuren, twee framekleuren en drie framevarianten. De comfortabele zitschalen zijn
vervaardigd uit polypropyleen.
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Please take a seat
Neemt u plaats

The glass fibre reinforced polypropylene
seat shell is the common denominator to all
versions of Solix. In addition, you can choose
from a variety of frames, enhance the sitting
experience with seat cushions or add row
linking for event applications. Which seating
solution do you have in mind?

De met glasvezel versterkte zitkuip van polypropyleen is bij alle modellen van Solix standaard. Daarnaast heeft u de keuze uit diverse
framevarianten en biedt de Solix extra opties,
zoals een comfortabele zitkussen, of stapelbaar met een rijverbinding voor toepassingen
bij evenementen. Welke zitoplossing heeft u in
gedachten?
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It’s up to you
De keuze is aan u

Versatile, light and adaptable — with numerous
features and colour options, Solix is the
chameleon amongst multipurpose chairs.
Veelzijdig, licht, universeel en met zijn talrijke
uitrustings- en kleurvarianten is de Solix de kameleon onder de multifunctionele stoelen.
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Four-leg chair
Vierpoots stoel

Chair with skid frame
Draadstalen sledestoel

Bar stool
Barkruk

Optional armrests
Optioneel armleuningen

Optional seat upholstery
Zitkussen

Optional writing tablet
Schrijftablet

Optional row linking
Koppelbaar

Mobility trolley, skid frame chairs
Transportwagen voor sledestoel
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54

Mobility trolley, four-leg chairs
Transportwagen voor vierpoots stoel

Learning is fun
Leren is leuk

Writing tablet
Storage basket

Schrijftablet

Opbergen

Solix College is the ideal solution for seminars,
education and training. From the ergonomically
shaped seat shell, the integrated practical
storage bay for books, bags and backpacks, to
the optional writing tablet Choose from a
selection of over 100 fabrics for the seat up
holstery, and seven colours for the seat shell.

Solix College is de ideale zitoplossing voor
seminars, op scholen en bij conferenties.
Van de ergonomisch gevormde zitschaal en
de praktische opbergruimte onder de zitting,
waarin u boeken en tassen kunt opbergen,
tot het optionele schrijftablet. Naast de 7
attractieve kleuren van de zitschaal zijn er
voor de zitkussen meer dan 100 bekledings
stoffen beschikbaar.
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Cloonch
The Cloonch perch brings movement into everyday working life. It allows
dynamic sitting and standing, which is good for your back and posture. Cloonch
is particularly suitable as a stool, for use at standing tables and as additional
seating at height-adjustable desks. Cloonch is comfortably upholstered,
light and stable. The elegant leather loop handle tab is used for transport
and activates the gas lift height adjustment. An ergonomic, tiltable pendulum
mechanism is concealed in the base for safe and comfortable support.
De Cloonch zit/stahulp brengt beweging in je dagelijkse werk. Het maakt dynamisch zitten en staan mogelijk, wat goed is voor de rug. Cloonch is bijzonder
geschikt als kruk, voor gebruik aan statafels en als extra zit/stahulp bij uw
bureau. Cloonch is comfortabel gestoffeerd en makkelijk hanteerbaar. De elegante lederen handgreep dient voor het transport en activeert de gasveer voor
de hoogteverstelling. De stabiele zitplaat, die Cloonch op zijn plaats houdt,
zonder dat deze wegglijdt, herbergt een ergonomisch, kantelend pendelmechanisme.
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Mobile
Beweeglijk

The name “Cloonch” is a reference to Viasit’s
homeland. In the Rhine Franconian dialect of
Neunkirchen, “klunschen” means something
like “to tilt” or “to rock”.

De naam “Cloonch” is een verwijzing naar de
vestigingsplaats van Viasit. In het Rijfrankische
dialect van Neunkirchen betekent “klunschen”
zoveel als “kantelen” of “schommelen”.
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Coloq

Design: Palma Kunkel Architektur + Design
For spontaneous communication, just like our ancestors sitting in a circle
around the fire, telling stories, listening, creating inventing and exchanging ideas.
Coloq is a light sitting solution made for informal interaction. The stool and
bench can be carried effortlessly to the required space or location thanks to the
ergonomically placed loop handles and can be organ ised into ever new rounds
of conversation. The square shape of the stool forms the basic unit. Building
on this to create the bench, which is as wide as three stools and the nine stool
seating island, so to speak. The removable lacquered wood tray works on its own
or transforms each Coloq stool into an impromptu side table. You can choose
the upholstery from the entire Viasit Collection.
Voor spontane communicatie, net zoals onze voorouders in een ver verleden in
een kring rond het vuur zaten, verhalen vertelden, naar elkaar luisterden, ideeën bedachten en ideeën uitwisselden. Coloq is een lichtgewicht zitmeubel
gemaakt voor dit soort informele interactieve communicatie. De poef en de
grotere zitmodules kunnen moeiteloos naar de gewenste plaats worden gedragen dankzij de ergonomisch aangebrachte handgreeplussen en kunnen éénvoudig worden verplaatst voor diverse gespreksvormen. De kleine poef vormt
de basis van de Coloq. Hierop voortbordurend maakt de bank, die even breed
is als drie poefjes, en het ziteiland waarin 9 negen poefjes passen, het
programma compleet. Het afneembare aflegblad van gelakt voorgevormd hout
verandert elke Coloq poef in een functioneel bijzettafeltje. U kunt voor de
bekledingsstoffen kiezen uit de gehele Viasit-collectie.
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Light and versatile
Eenvoudig en veelzijdig

Tray top
Aflegblad

Strap handle
Handgreeplus

“Where do we stand? What are we doing and
why, actually?” Closed space, open space
or maybe on the beach? Todays “office” work
today tends to take place anywhere, thanks to
mobile technology. Home offices, coworking
and other workspaces have become the norm.
The classic office must therefore — in addition
to its function — take on new tasks: to serve as
a place to meet and identify with the company.

“Waar staan we? Wat zijn we aan het doen?
En waarom eigenlijk?” Kantoorruimtes, kantoortuinen of zelfs op het strand, werken kan
tegenwoordig overal, natuurlijk ook dankzij de
IT technologie. Thuis werken, co-working en
hybride werken zijn de norm geworden. Het
klassieke kantoor moet dus naast zijn functie
nieuwe taken op zich nemen: Het dient als ontmoetingsplaats en identificatie met het bedrijf.
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Boole

Design: Palma Kunkel Architektur + Design
How do ideas come about? Some of us have the best ideas while jogging,
cycling or in the shower, others swear by the so-called quiet space. Others
believe in swarm intelligence or the idea as the result of communication. One
thing is certain: the setting for a communicative situation shapes the
atmosphere, and thus also the creative results of collaboration. When standing,
thoughts can flow more easily and flexibly, joint solutions develop as if by
themselves, there is no room for rigid positions.
Hoe komen ideeën tot stand? Bij sommige ontstaan de beste ideeën tijdens
het joggen of onder de douche, anderen zweren bij een stille ruimte. Anderen
geloven in zwermintelligentie of het idee als het resultaat van communicatie.
Eén ding is zeker: de inrichting van een communicatiesituatie bepaalt de sfeer,
en dus ook de creatieve resultaten binnen de communicatie. Wanneer men
staat of hoog zit, kunnen gedachten éénvoudiger en soepeler stromen,
gezamenlijke oplossingen ontwikkelen zich als vanzelf, er is geen ruimte voor
vastgeroeste standpunten.
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A well-rounded position
Goed afgerond

↖
Find out more about the
Tika bar stool from p. 68
De barkruk Tika vindt u op
bladzijde 68
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With its height of 1.07 m, Boole can be used
for short meetings or active coffee breaks
while standing. With bar stools or standing
aids, you can also linger longer. With its
organic shapes and oak and steel base, it
blends harmoniously with the contemporary
office ambience.

Met zijn hoogte van 1,07 m kan Boole staand,
zowel voor korte formele, als voor informele
besprekingen worden gebruikt. Met behulp
van stahulpen kunt u ook langer blijven staan
of hoger zitten met barkrukken. Met zijn
organische vormen en de combinatie van een
eikenhouten en stalen onderstel past hij in de
hedendaagse werkomgeving.
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Cool Boole
Boole is available as a circular or rectangular
table and features a wraparound tubular steel
footrest. The leg frame is constructed using matt
lacquered oak. The optional integrated power
supply keeps your work tools fully charged.
Boole is verkrijgbaar met een rond of rechthoekig
tafelblad met afgeronde hoeken, beide met een
voetensteun van stalen buizen. Het pootframe is
vervaardigd uit blank gelakt eikenhout. De optionele elektra voorziening, ingebouwd in de bovenzijde van het topblad, houdt uw hardware in leven.
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Table shape / Tafelvormen

107

107

203

Round
Rond

105

105

86

Oval
Ovaal

Tabletop / Tafelblad
lacquered MDF / MDF gelakt

White
Wit

Black
Zwart

Linoleum top, birch ply edge / Berken multiplex met Linoleum

Beige
Beige

Black
Zwart

White
Wit

Black
Zwart

Power module / Elektrificatie
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Klikit
An attractive continuous, exposed solid steel curved frame supports the plastic
seat and backrest which is also available in mesh: Klikit with its clean, crisp
Italian design creates an impact whether you’re working, studying, waiting,
relaxing, talking, listening or just living: Klikit looks great always and everywhere.
Een slank gevormd frame uit gebogen draadstaal, waar zitting en rugleuning
eenvoudig worden ingeklikt: en klaar is Klikit! De heldere en slanke lijnen verraden zijn Italiaanse roots en bepalen de vormgeving van Klikit, zowel uitgevoerd
met een sledeframe als met een stabiel aluminium kruisvoet.
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A chair with a click
Een stoel met een klik

Klikit is available with white, black and grey
plastic. The basic stacking model features
a polypropylene seat and backrest that are
simply clicked into the white or chrome plated
steel frame. Alternatively, the back is also
available with mesh, with a choice of seat and
back upholstery, armrests and retrofit left or
right-handed writing tablets for more variety
and functionality. With a 5-star base, swivel
and gas lift, Klikit becomes a mobile studio,
work or conference-chair.

Klikit is standaard verkrijgbaar in wit, zwart
en grijs polypropyleen en de rug is tevens
met een netweave rugleuning in wit, zwart
en grijs verkrijgbaar. De zitting en rugleuning
worden éénvoudig tussen het chromen of wit
draadstalen frame geklikt. Tenslotte is de stoel
ook verkrijgbaar met armleuningen, schrijftablet en zijn de zitting en rugleuning ook in een
gestoffeerde uitvoering mogelijk.
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Mobility trolley
Transportkar
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Everything you want
Alles is mogelijk

Klikit opens up numerous opportunities with
its skid frame and glides, its 5-star base, with
height adjustment and castors, with its writing
tablet for education, conference and seminar
applications and with the stool for a different
perspective.
Practical stacking (vertical stacking for up to
40 pieces without upholstery and up to 15
pieces with upholstery), with the mobility
trolley. Klikit with optional row linking makes
an excellent event chair.

Klikit opent perspectieven. Met draadstalen
frame of met kruisvoet en gasveer op wielen,
schrijftablet voor opleidings- en seminarruimtes en de barkruk voor een beter overzicht.
Klikit slaat ook een oogverblindend figuur als
evenementenstoel. Is stapelbaar (tot 40 ongestoffeerd, tot 15 gestoffeerd) en er bestaat
de mogelijkheid de stoelen te koppelen en dat
in combinatie met een transportwagen.
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optional seat upholstery

Zitkussen optioneel

optional writing tablet
Schrijftablet

Mesh back

5 star base with castors

Netweave rugleuning

Draaistoel met wielen

Beam seating for 2 – four seats

Traversenbank 2 – 4 zitplaatsen
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Repend

Design: Martin Ballendat
What is Repend? Repend is an ergonomic multi-purpose family of chairs
suitable for a wide range of applications including conference, canteen, visitor,
home office, collaborative, bistro, meeting chair, training, education and leisure
spaces. The seat shell is available in five cool and exciting colours.
Wat is Repend? Repend is ergonomisch en onder andere toe te passen als
conferentie-, kantine-, ontvangst- en bistrostoel en zeer geschikt voor de thuiswerkplek. Zijn elegante lijnen sluiten ook goed aan bij u thuis aan de eettafel.
Nieuw: de zitschaal is vanaf heden verkrijgbaar in 5 attractieve kleuren.
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Classic shell chair
Klassieke kuipstoel

Repend is versatile and meets every require
ment — from comfort in silence, to the
sophisticated eye catcher in an open space
or lobby. There are no limits to your design
creativity — with a choice of five shell colours,
seven frame variants and almost endless
seat and fully upholstered options. The
polypropylene seat shells are 100 % recyclable
and are available in five colours and can
therefore be combined particularly well with
the Solix collection.

Repend is veelzijdig en voldoet aan alle eisen
van comfort in een rustige omgeving, tot een
elegante blikvanger in een open ruimte, of
bijvoorbeeld een lobby. Er zijn geen beperkingen voor uw creativiteit, met keuze uit vijf
kunststof kleuren en meerdere frame- en
stofferingsvarianten. De zitschaal van polypropyleen is 100 % recyclebaar. Ze zijn verkrijg
baar in vijf kleuren en kunnen daarom
bijzonder goed worden gecombineerd met
het Solix-programma.
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↗
Find more office soft seating
in our SPACES catalogue
Meer gestoffeerde zitmeubelen
vindt u in de SPACES brochure
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Loose seat cushion
Losse zitkussen

White
Wit

Black
Zwart

Aluminium four-star
base with glides
Vierpoots kruisvoet
met glijders

Polished
alluminium
Alu gepolijst

Seat cushion,
velcro fastening
Zitting gestoffeerd

Upholstered seat shell
Binnenzijde gestoffeerd

Anthracite
Anthraciet

Sky-blue
Hemelblauw

Four-leg, oak base
4-poots frame eiken

Skid frame
Slede frame

5-star base with castors
5-poots Kruisvoet met wielen

White painted
Mat wit

Matt lacquered
oak
Mat gelakt

Schwarz matt
Mat zwart

White stained oak
Wit gebeitst

Black stained oak
Zwart gebeitst
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Red-orange
Rood-Oranje

Polished
alluminium
Alu gepolijst

Showroom

Stuttgart

Viasit Bürositzmöbel GmbH
Schönbuchstraße 9
73765 Neuhausen auf den Fildern
Tel. +49 (0) 163 – 2 90 81 16
stuttgart@viasit.com
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Easy to reach and located on the outskirts
of Stuttgart city centre, with parking, our 170
square metre showroom in Neuhausen offers
the opportunity to take your time and discover
the entire Viasit range, from workplace chairs
to lounge furniture solutions. Advice and sitting
test drives are all a part of the service.
Onze 170 m² grote showroom “auf den Fildern”
is gemakkelijk te bereiken en ligt net buiten het
parkeerarme stadscentrum van Stuttgart. Hier
kunt u zich in alle rust laten adviseren over het
gehele Viasit-assortiment, van bureaustoelen
tot loungemeubels. Uitgebreid proef zitten is
natuurlijk inbegrepen.
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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 conferentiestoelen uit één en dezelfde familie, die talrijke nationale en internationale
designprijzen hebben gewonnen. Wat ze allemaal gemeen hebben is het basisidee om de voordelen van gestoffeerde stoelen en stoelen met een netweave rugleuning te combineren. Dat komt omdat de bekledingsstof van de
Drumback rondom het frame van de rugleuning van polypropyleen is gespannen, 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.
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Jack of all trades
Duizendpoot

The comfortable, robust conference chairs offer
motivation to employees and make a good first
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 conferentiestoelen zijn ideaal om uw medewerkers 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.
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↗
Find Drumback working
chair in TASK catalogue

De Drumback bureaustoel vindt
u in de TASK brochure

also with castors
ook met wielen
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F2

Design: Ralf Umland
With its simple and elegant design, F2 blends in and does not impose itself,
providing comfort in meeting rooms, reception areas and waiting zones. Designer
Ralf Umland has perfectly harmonised an appealing design with contemporary
ergonomic features. Together with the F1 work chair family, to which it perfectly
matches, F2 is recommended for holistic furnishing concepts. F2 follows a
sustainable concept and is constructed using components that 100 % sourced
from local German suppliers.
Met zijn eenvoudige en elegante design gaat de F2 op in de ruimte, dringt zich
niet op en biedt comfort in de vergaderzaal, ontvangstruimte of in de wacht
ruimte. Designer Ralf Umland weet als geen ander hoe hij een aansprekend ontwerp kan harmoniseren met de hedendaagse ergonomische aspecten. Samen
met onze bureaustoelcollectie F1, waar hij perfect op aansluit, wordt F2 aanbevolen voor allesomvattende inrichtingsconcepten. F2 volgt een duurzaam concept en bestaat voor 100% uit onderdelen die wij via korte routes betrekken van
Duitse leveranciers.
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The chair that always fits
De stoel voor elke gelegenheid

Upholstered or mesh back

Gestoffeerde of netweave rugleuning

Medium or high back
Hoge of lage rugleuning

with or without arms

Met of zonder armleuningen

Cantilever or four-leg frame
Slede of vierpoots model

With its variety of options F2 leaves nothing
to be desired. Mesh or upholstered backrest,
sturdy four-leg or comfortable cantilever
chair, with comfortable fibreglass reinforced
polyamide arms or space saving without — F2
can be equipped for all eventualities. The
upholstered backrest is available in two
different heights, and the frame — black as
standard — can also be supplied in a highquality chrome or silver painted finish.

Met zijn verscheidenheid aan varianten laat F2
niets te wensen over. Rugleuning netweave of
gestoffeerd, een stevige vierpoot of comfortabel sledemodel, met comfortabele armleuningen van glasvezelversterkt polyamide, of
ruimtebesparend zonder armleuningen. De F2
kan voor vele gelegenheden uitgerust worden.
Zowel de gestoffeerde als de netweave rugleuning zijn verkrijgbaar in twee verschillende
hoogtes, het frame standaard zwart, kan ook
worden geleverd worden in een hoogwaardig
chroom- of zilvermetallic afwerking.
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↗
Find matching working
chair F1 in our TASK
catalogue
De F1 bureaustoel vind u in
de TASK brochure
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Scope

Design: Martin Ballendat
With Scope, designer Martin Ballendat and the Viasit development team have
created an innovative product with groundbreaking ergonomic and design
features. The visitor and conference chairs effortlessly maintain the high quality
level set by the multiple award-winning task chair. They provide the appropriate
setting for cultivated waiting rooms and set stylish accents in conferences and
meetings. The characteristic aluminium profiles give the chair its distinctive face
and are 100 % recyclable.
Met Scope hebben ontwerper Martin Ballendat en het ontwikkelingsteam van
Viasit een innovatief product gecreëerd met grensverleggende ergonomische
eigenschappen. De bezoekers- en conferentiestoelen van de Scope serie
continueren moeiteloos het hoge kwaliteitsniveau van de meermaals bekroonde
Scope bureaustoel. Ze bieden de juiste setting voor representatieve ruimtes
en zorgen voor een stijlvolle uitstraling tijdens meetings. De karakteristieke aluminium profielen geven de stoel een eigen gezicht en zijn 100 % recyclebaar.
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The family
De familie

Conference partner
Scope swivel chair models offer the choice of
a 4 star base with glides or a 5 star base with
castors. The armrest design of the meeting
chairs features a flush fit to the backrest with a
soft pad inlay in the diecast aluminium support.
Four legs
The frame for the mesh back provides a
seamless style in keeping with the overall
design of the chair. The backrest of the
matching chair is connected to the base frame
using a brushed aluminium section. The four
leg companion chairs are stackable with or
without armrests with the underside of the
seat pan designed to protect the fabric and
upholstery from damage.
Cantilever chair
Scope features a special “stack” technique
allowing the chairs to be stacked when not
in use with the underside of the seat pan
designed to protect the fabric and upholstery
from damage.

Vergader Draaistoel
De draaibare vergaderstoelen zijn verkrijgbaar
met een vierpoot kruisvoet met glijders of een
vijfpoot kruisvoet op wielen. De armleuningen
zijn vervaardigd van gegoten en gepolijst
aluminium. Een softpad zorgt voor een comfortabele ondersteuning van de armen.
Vierpoot
De gestoffeerde en netweave rugleuning van
de bijpassende vierpootstoel is naadloos met
het onderstel verbonden door middel van
een van gepolijst aluminium bevestigingsdeel.
De stoelen zijn met of zonder armleuningen
stapelbaar, waarbij de onderzijde van de zit
schaal is afgeschermd om de stoffering van de
zitting te beschermen tegen beschadigingen.
Sledestoel
Voor de Scope sledestoel heeft Viasit een
speciale stapeltechniek ontwikkeld voor 3 tot
4 stoelen. De zitting, die aan de onderzijde
glad afgewerkt is, beschermt de stoffering; het
ondersteunende buisframe is in de zitschaal
verzonken.
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↗
Find more about the Scope task
chair in the TASK catalogue
De Scope bureaustoel vindt u in de
TASK brochure
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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 Umland
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.
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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.
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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
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Silver painted
Zilvermetallic gelakt
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Meet the Designer

Ralf Umland studied industrial design at the
University of Wuppertal. He has been designing
innovative products for the office and furniture
industry since 1988 and founded his own design
studio in 2004. Ralf has won numerous awards
for his product designs, most recently “the Iconic
Innovative Interior Award” in 2020. Ralf is also a
lecturer for product design at Coburg University.
His philosophy is, “Design creates added value
and makes products unique”.
Ralf Umland

Ralf Umland studeerde industrieel ontwerp aan
de universiteit van Wuppertal. Sinds 1988
ontwerpt hij innovatieve producten voor de kantooren meubelindustrie en in 2004 richtte hij
zijn eigen designstudio op. Voor zijn productont
werpen heeft Ralf talrijke prijzen gewonnen,
waarvan de meest recente "de Iconic Innovative
Interior Award" in 2020. Ralf is ook docent
productdesign aan de Coburg Universiteit. Zijn
filosofie is: “Design creëert toegevoegde waarde
en maakt producten uniek”.

Umland Design
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Linea

Design: Paul Brooks
A clear form with many practical variants — this is the Linea programme with
visitor and conference chairs that can effortlessly meet all and every requirement.
Comfortable and functional down to the last detail, they ensure that your guests
and colleagues feel at home. Build and create Linea to your own choice and let
yourself be inspired by our lavish selection of upholstery materials!
Een duidelijke vorm met vele functionele varianten, dat is het Linea programma
samen met de vergader- en bezoekersstoelen die moeiteloos aan zeer uiteenlopende eisen kunnen voldoen. Comfortabel en functioneel tot in het kleinste detail,
zorgen ze ervoor dat uw gasten en zakenrelaties zich op hun gemak voelen. Stel
uw Linea samen volgens uw wensen en laat u inspireren door onze uitgebreide
keuze aan stoffen uit de Viasit collectie!
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Clear form
Duidelijke vormgeving

Your visitors will feel at home on Linea —
whether four-leg, or cantilever, mesh or
upholstered or plastic backs. The swivel chair
is ideal for use in the home office, studio,
student accommodation or as a mobile
alternative in Meeting rooms.

Uw bezoekers zullen zich comfortabel voelen
op de Linea, of ze nu op vier poten staan of op
een slede, met netbespanning, gestoffeerd of
met een kunststof rugleuning. De draaistoel is
ideaal voor gebruik in het thuiskantoor of de
studentenkamer, of als een mobiel alternatief
in de vergaderzaal.
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↗
Find more about the
matching Linea task chair
in our TASK catalogue
De Linea bureaustoel vindt u in
onze TASK brochure
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Object
Based on a molded plywood seat shell Object adapts optimally to any room
situation with its simple design. With the optional row linking and numbering,
Object is also suitable for event seating. The stackable tubular steel frames are
stable but take up little space when stacked and stored.
De multiplex stoel Object past zich door zijn eenvoudige vormgeving optimaal
in elke ruimte aan. Dankzij de optionele rijverbinding en rijnummering is Object
ook geschikt als stoel voor evenementen. Het rondbuizen onderstel is stabiel en
neemt weinig ruimte in wanneer ze worden gestapeld en opgeborgen.
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Plain and simple
Eenvoudig en helder

Our contract chairs suit practically any scenario
and can be stacked quickly saving space and
time when requirements change. Object is
distinguished by the high quality veneered
moulded plywood seat shells which are
combined with chrome or powder paint coated
frames.
Options include a row connection system, a
swiveling and tilting writing tablet and seat and
row numbering.

Onze praktische en strak vormgegeven projectstoelen zijn geschikt voor iedere ruimte,
maar kunnen ook in één handomdraai snel
en plaatsbesparend gestapeld en opgeslagen
worden. Object onderscheidt zich door hoogwaardige zitschalen van gelamineerd hout in
combinatie met verchroomde of gelakte
metalen frames en kan zowel met als zonder
bekleding uitgevoerd worden.
Optioneel kan Object worden uitgerust met
een rijverbinding, een draai- en zwenkbaar
schrijftablet en een clip-on zit- en rijnummersysteem.
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Tika
Tika is a sled base chair with a comfortable moulded beech plywood seat with
the added flexibility and option to add seat and back upholstery in a wide range
of colours and fabrics. The sturdy tubular steel frame is available in a choice of
black powder coat painted or chrome plated finish.
Tika is een elegante slede stoel met een comfortabele beuken multiplex zitting
en optioneel met een zit- en rugkussen in vele kleur- en stofuitvoeringen verkrijgbaar. Het draadstalen frame is zwart gelakt of verchroomd en zorgt voor
een stevige basis.
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On top of the world
Op de top van de wereld

Historically it was believed that when sitting
nearer to the ’sensual’ world, one developed
supernatural powers. As a result, elevated
sitting was reserved for monarchs and rulers
only. In today’s world it is viewed in a different
way. A raised seat however is still appreciated
because it opens up new perspectives and
allows a playful change between sitting and
standing. The bar stool perfectly helps to fulfil
the desire for more movement in the office.

Historisch gezien geloofde men dat wanneer
men dichter bij de " sensuele " wereld zat,
men bovennatuurlijke krachten ontwikkelde. Als gevolg daarvan was hoog zitten alleen
voorbehouden aan vorsten en bestuurders. In
de wereld van vandaag wordt er anders tegenaan gekeken. Hoog zitten wordt echter nog
steeds gewaardeerd omdat het nieuwe perspectieven opent en een ontspannen afwisseling tussen zitten en staan mogelijk maakt. De
barkruk helpt perfect om het verlangen naar
meer beweging op kantoor te vervullen.

— 70 —

— 71 —

Input: up to 100 % postconsumer-recycled plastic
Output: 100 % recyclable
Input: tot 100 % gerecycled
kunststof na gebruik
Output: 100 % recycleerbaar

Input: Polyurethane foam, CFC-free
blowing agent; flame retardant additives
Input: Polyurethaanschuim, CFK-vrij
oplosmiddel; vlamvertragende toevoegingen

Input: Wood, 100 % from
sustainable cultivation
(FSC-certified)
Input: Hout, 100 % afkomstig van
duurzame teelt (FSC-gecertificeerd)

Input: Polypropylene, up to 100 % recycled
Output: Polypropylene, 100 % recyclable
Input: Polypropyleen, tot 100 % gerecycled
Output: Polypropyleen, 100% recyclebaar

Input: up to 100 % recycled steel
Output: 100 % recyclable
Input: Staal, tot 100% gerecycled
Output: 100 % recycleerbaar

Sustainable
Duurzaam

Input: 0 (is saved by the design)
Output: 0
Input: 0 (wordt gespaard door het ontwerp)
Output: 0

Input: PPGF20, up to 100 % recyclate
Output: up to 100 % recyclate
Input: PPGF20, tot 100 % recyclaat
Output: PPGF20, tot 100 % recyclaat

Sustainability is not a “trending” topic — a planet that
remains habitable is of course important to us all. We
therefore use sustainably produced materials and
components from suppliers as close as possible — over
90 % are sourced from Europe. Wherever possible we
deliver via our own environmentally friendly fleet of
trucks and 100 % CO²-neutral parcel service. And: Our
products are designed for a long service life. Spare
parts are available for ten years and we offer cleaning
and repair services ex works to keep your furniture
looking good for many years.
Duurzaamheid is geen modeverschijnsel, een planeet
die leefbaar blijft is natuurlijk voor ons allemaal van belang. Daarom gebruiken wij duurzaam geproduceerde
grondstoffen en materialen van leveranciers die zo dicht
mogelijk gevestigd zijn. Meer dan 90 % komt uit Europa. Wij leveren met ons eigen milieuvriendelijke wagenpark en 100 % CO²-neutraal via de pakketdienst uit. En:
de producten zijn ontwikkeld voor een lange levensduur. Onderdelen zijn tien jaar lang naleverbaar, en wij
bieden reinigings- en reparatiediensten aan, zodat uw
Viasit-meubelen hun lange levensduur behouden. Aan
het eind van de levensduur nemen wij uw gebruikte
stoelen terug en bieden deze aan voor recycling.
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Pure
The name says it all: the “Pure” lounge chair line stands for pure elegance, the
best seating comfort and quality. Its fine lines inspired by Bauhaus, high-quality
materials and best sitting comfort make Pure the optimal choice for many
applications: Sophisticated meeting rooms, prestigious conference rooms,
open spaces and quiet lounges. Enjoy the moment, put your feet up on the
upholstered stool, and the mystery novel and drink are waiting on the lounge
table …
De naam zegt het al: de “Pure” lounge chair staat voor pure elegantie, het beste
zitcomfort en kwaliteit. Zijn fijne lijnen, die geïnspireerd zijn op Bauhaus, hoogwaardige materialen en het beste zitcomfort maken van de Pure de ideale
keuze voor vele toepassingen: Luxueuze vergaderzalen, representatieve conferentiezalen en gezellige lounges. De beste manier om van het moment in
een Pure te genieten is met de voeten omhoog op de gestoffeerde hocker. Een
de spannende roman en een lekker drankje liggen voor u te wachten op de
salontafel …
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Pure elegance
Pure elegantie

High backrest

Hoge rugleuning

Medium height backrest
Lage rugleuning

Upholstered armrests
Armleuning met stoffering

Lounge stool

Lounge table

Hocker

Lage tafel

Pure is height-adjustable with the help of its
chrome-plated gas spring. It is also available
with a comfort rocker mechanism, raised
backrest and chrome armrests. A five-arm
polished base made of robust die-cast
aluminium with castors is also available.

De Pure is uitgevoerd met een verchroomde in
hoogte verstelbare gasveer en tevens verkrijgbaar met een kiepmechaniek, hoge rugleuning
en verchroomde armleuningen. Ook is deze
met een gepolijst aluminium vijftenige kruisvoet op wielen verkrijgbaar.
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Also available with 5-star base and castors
Ook met wielen mogelijk

↗
Find more office seating
in SPACES catalogue
Office Soft Seating vindt u in
onze SPACES brochure
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Toro

Design: Ralf Umland
Toro — is pure passion for high-quality, natural materials and the best workman
ship. Toro delivers the highest levels of comfort and ergonomics. The exclusive
sprung cushion seat offers luxury sitting comfort.
Toro – staat voor puur enthousiasme voor hoogwaardige, natuurlijke materialen
en de beste afwerking. Toro staat niet alleen voor het hoogste comfort, maar is
ook ontwikkeld aan de hand van de allerlaatste ergonomische standaarden. De
zitting bestaat uit een kussen met pocketveringen en zorgt voor een optimale
gewichtsverdeling en comfort.

— 79 —

Elegance and comfort
Elegantie en comfort

Toro takes its name from the striking moulded
plywood backrest support which integrates the
armrests. The backrest element is available
in walnut veneer, matt black CPL and a
choice of black or white high-gloss paint finish.
Alternatively you can substitute the integrated
arms for fully ergonomic 4-D+ multifunctional
arms.

Zijn naam heeft Toro te danken aan de markante rugleuningverbinding die de armleuningen
integreert. Het element is verkrijgbaar in hoogwaardig notenhout, matzwart CPL en zwart of
wit hoogglans gelakt. Als alternatief is ook een
ergonomische multifunctionele 4D Plus-armleuning verkrijgbaar.
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Backrest detail and arm support
Rugleuning verbinding

↗
Find more about the Toro
task chair in our TASK
catalogue

De Toro bureaustoel vindt u in
de TASK brochure
Black high gloss
lacquered
Zwart hoogglans
gelakt

White high gloss
lacquered
Wit hoogglans
gelakt

Walnut veneer
Notenfineer
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TRI
The innovative design of the steel base which replicates a tree trunk makes TRI
a solitaire amongst tables. Tri can be used as a superior conference table or as
an executive desk. Thanks to a variety of tops in melamine or glass and a black
or white lacquered frame, Tri offers possibilities for individual design.
Het innovatieve ontwerp van het metalen onderstel maakt TRI tot een solitaire
blikvanger onder de tafels. Hij kan worden gebruikt als representatieve vergadertafel of als werkplektafel, en biedt dankzij verschillende tafelbladen van melamine of glas en een zwart of wit gelakt frame, mogelijkheden voor individuele
vormgeving.
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Contemporary
minimalist
Hedendaags minimalistisch

200
220
240

100

71,5

The table frame of TRI embodies the contemporary interpretation of column feet with
a floor extension and consists of two steel
plates that stabilise each other by means of
interlocking. Only high-quality materials are
used for TRI. It convinces with its innovative
design and gives the room character.

Het tafelframe bestaat uit een tweetal poten
die het blad ondersteunen. De poten van
plaatstaal lijken in elkaar te zijn geknoopt en
vormen toch een duidelijk geometrisch
patroon. Voor TRI worden alleen de meest
hoogwaardige materialen gebruikt. Hij overtuigt door zijn innovatieve design en geeft
karakter aan de ruimte.
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Steel frames
Tafelframes

Table tops
Topbladen

Black
Zwart

Graphite mfc,
25 mm thick
Melamine Grafiet,
25 mm

Vollkernplatte,
12 mm, schwarz
Volkern, 12 mm, zwart

White
Wit

ESG 10 mm
toughened glass top
ESG Helder glas,
10 mm

Vollkernplatte,
12 mm, weiß
Volkern, 12 mm, wit
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Conbrio
The folding tables in the Conbrio table system combine fine design with the
highest level of functionality. Thanks to the smart folding mechanism, the
optionally curved or mitred underframes can be folded at the sides slightly
offset from one another, so that the tables do not only present an intuitive usage
concept but can at the same time be stacked very flat.
De klaptafels van de Conbrio-collectie combineren een elegant design met een
hoge waarde van functionaliteit. De naar keuze gebogen of in verstek gelaste
tafelpoten laten zich dankzij hun slimme klapmechanisme zijdelings inklappen,
zodat de tafels niet alleen éénvoudig in gebruik zijn, maar zich bovendien ook
zeer vlak laten stapelen.
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Flexible
combinations
Flexibele combinatie

Modern working environments need to be mobile —
and as simple and effective as possible. With the
help of the Conbrio modular system, tables for work
environments can be assembled and disassembled as
needed, recombined in the blink of an eye, and free
up space just as quickly when they can be dismantled
without tools and stored in a space-saving manner.
Moderne werkomgevingen moeten mobiel en flexibel
zijn en zo eenvoudig en doeltreffend mogelijk. Met
behulp van het modulaire systeem Conbrio kunnen
tafels voor werkomgevingen naar behoefte worden
verplaatst en ingeklapt, in een handomdraai weer
worden samengevoegd, en net zo snel weer ruimte
vrijmaken wanneer ze zonder gereedschap kunnen
worden ingeklapt en ruimtebesparend kunnen worden
opgeborgen.
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Read more about the
Drumback conference
chair from p. 42

Drumback conferentiestoel
vanaf Pagina 42
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Diversity
Diversiteit

Curved or mitred frames

Modesty panels

Gebogen of in verstek gelast

Frontpaneel optioneel

Height-adjustable glides

Optioneel verstelbare pootdoppen

Glides or mobility castors
(one side only)

Voor éénvoudig verplaatsen
glijders of wielen aan één zijde

Tabletops / Topbladen
19 mm mfc top with resopal surface and abs edge (Choice of colours and finish for top surface and edge)
Spaanplaat 19 mm met Resopal toplaag en ABS bladrand, kleurafwerking en bladrand afzonderlijk te kiezen

Pearl white
Parelwit

Pearl grey
Parelgrijs

Ivory
Ivoor

Dove grey
Duivengrijs

or 10 mm resopal solid core laminate with black edge
of volkern blad 10 mm, massief Resopal, bladrand zwart
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Beech
Beuken

Maple
Ahorn

Cherry
Kersen

90° connecting tops

Hoekblad 90° rond of recht

Extension table
Aanbouwtafel

Rectangular connecting top
Recht tussenblad

45° connecting tops

Hoekblad 45° rond of recht

Table sizes / Tafelmaten

Rectangular in widths of 60, 70 or 80 cm and lengths of 90, 100, 120, 140 or 160 cm
Rechthoekig in breedtes van 60, 70, of 80 cm en lengtes van 90, 100, 120, 140 of 160 cm
Round with a diameter of 100, 110, 120, 130 and 140 cm
Rond in diameters van 100, 110, 120, 130 en 140 cm
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Viasit worldwide
Viasit wereldwijd

Viasit sales and dealer network
Viasit Verkoop- en dealernetwerk
Exclusive importer
Exclusieve importeurs

Showrooms
Viasit Bürositzmöbel GmbH
Boxbergweg 4
66538 Neunkirchen
Tel. +49 (0) 6821 29 08 0
info@viasit.com

Showroom Frankfurt
Hanauer Landstr. 186
60314 Frankfurt / Main
Tel. +49 (0) 163 2 90 81 15
frankfurt@viasit.com

Viasit International Ltd.
104 - 110 Goswell Road
London EC1V 7 DH
Tel. +44 (0) 20 39 12 64 66
london@viasit.com

Showroom Paris
55 rue des Petites Écuries
75010 Paris / Parijs
Tel. +33 (0) 1 40 41 05 88
paris@viasit.com
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Showroom Stuttgart
Schönbuchstraße 9
73765 Neuhausen
Tel. +49 (0) 163 2 90 81 16
stuttgart@viasit.com

Canada / Canada
USA / USA
Mexico / Mexico
Colombia / Colombia

Egypt / Egypte
United Arab Emirates
Verenigde Arabische Emiraten
Qatar / Qatar
India /India
Australia / Australië

Germany / Duitsland
France / Frankrijk
UK / Groot-Brittannië
Belgium / België
The Netherlands /
Nederland
Irland / Ierland

Croatia / Kroatië
Austria / Oostenrijk
Slovenia / Slovenië
Switzerland /
Zwitserland (F)
Czech Republic / Tsjechië
Hungary / Hongarije
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Denmark / Denemarken
Italy / Italië
Poland / Polen
Spain / Spanje
Switzerland /
Zwitserland (D)
Turkey / Turkije

Publisher / Uitgever
Viasit Bürositzmöbel GmbH
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Deutschland
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