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Changeable
Veranderlijk

If you follow news, social media and talk to people, you 
can feel it: Clearly the world is undergoing profound 
change. The advance of climate change, the establish-
ment of hybrid working environments and global  
upheavals in the political landscape are significant  
developments that the office furniture industry cannot  
escape. At Viasit, we embrace change and align our  
product portfolio and corporate governance with them. 
For example, by setting ambitious climate targets. We 
look forward to walking this path together with you.

We voelen het allemaal duidelijk: de wereld ondergaat  
ingrijpende veranderingen. De oprukkende klimaatveran-
dering, het ontstaan van hybride werkomgevingen,  
wereldwijde omwentelingen in het politieke landschap zijn 
ontwikkelingen waaraan de kantoormeubel industrie  
niet kan ontsnappen. Als onderneming gaan wij deze  
uitdagingen aan en stemmen wij onze productportefeuille  
en ons bedrijfsmanagement daarop af, bijvoorbeeld door 
onszelf zeer ambitieuze klimaatdoelstellingen op te  
leggen. Wij kijken ernaar uit om dit pad samen met u te 
bewandelen.

Thomas and Werner Schmeer
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It  fits!
Combinatie! 

 
What belongs together comes together. We are 
pleased to launch the rest of the Toleo family of 
seating to fulfil every wish for healthy and  
comfortable sitting: Visitor chairs, conference chairs,  
studio chairs, home office chairs, and a new variant 
of the work chair, Toleo “Move” with a new 3D  
seat mechanism.

Nu komt wat bij elkaar hoort samen. Met de com-
binatie van de ergonomische bureaustoel Toleo en 
de 3D-rugleuning verbinding presenteert Viasit nu 
een complete familie die elke wens voor gezond en 
comfortabel zitten kan vervullen: Bezoekersstoelen, 
conferentiestoelen, bureaustoelen voor thuis en 
een nieuwe variant bureaustoel, genaamd "Toleo 
Move", waarbij niet alleen de rugleuning maar ook 
de zitting 3-dimensionaal beweegbaar is. De stoel  
is 3D-beweegbaar, dankzij een nieuw en hoog-
waardig precisiemechaniek.





New / Nieuw 2022
Toleo Move

The Toleo family
De Toleo familie 
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The Toleo Partner model is particularly  
versatile and cuts a fine figure not only in the 
conference room but also at any temporary 
workplace in the home office, coworking space 
or traditional office. Martin Ballendats design is 
an interpretation of the style of the work chair 
and can be optimally combined for a complete 
solution.

Het model Toleo Partner is bijzonder veel- 
zijdig en slaat niet alleen in de vergaderruimte 
een goed figuur, maar ook bij de thuiswerkplek,  
de coworking ruimte of de traditionele werk-
plek. Het ontwerp van Martin Ballendat volgt 
consequent de vormentaal van de "grote 
broer" Toleo en kan optimaal gecombineerd 
worden.
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Toleo Move allows for complete freedom of  
movement at the work place. With Toleo Move, 
the synchronous mechanism and the 3d back-
rest movement are combined with a 3D 360 
degree-movable seat, providing the ultimate 
healthy sitting comfort at the workplace.

De Toleo Move bureaustoel biedt driedimen-
sionale bewegingsvrijheid aan de werkplek: 
het synchroonmechaniek en de beweeglijke  
(zijdelings beweeglijk) rugleuning van de 
"standaard Toleo" worden aangevuld met een 
3D-beweegbare zitting die bij de Toleo Move 
tevens in- of uitgeschakeld kan worden. Zo 
werkt gezond zitcomfort op kantoor en thuis.
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I like to move it,
move it
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Lirix 
Design: Sascha Sartory

Lirix is a harmoniously proportioned fully upholstered armchair designed by  
Sascha Sartory for Viasit. Light in its appearance Lirix delivers maximum  
comfort in a small space and is suitable for a wide variety of applications  
including open spaces, meetings, hybrid spaces, hotel and leisure, residential 
and commercial situations.

Lirix is de allround gestoffeerde fauteuil met harmonieuze verhoudingen,  
ontworpen door Sascha Sartory voor Viasit. Licht en elegant van uiterlijk, biedt 
hij maximaal comfort in zowel formele als informele ruimtes en is zeer geschikt 
voor lounges, vergaderruimten en de woninginrichting.
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4-star base, black powder coated
Alu-Vierpoots kruisvoet matzwart

Conference partner
Verrijdbaar

Solid oak
Massief eiken
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Lirix can be customised with a number of  
options, with a choice from 3 different bases 
in different styles and materials as well as a 
large selection of upholstery fabrics from  
the Viasit Collection.

De basisvorm van de Lirix kan worden aan- 
gepast met drie verschillende vaste en  
draaibare onderstellen van hout en metaal en 
een grote keuze aan bekledingsstoffen uit de 
Viasit-collectie.
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Sascha Sartory

Meet the Designer

Industrial designer Sascha Sartory develops  
products for international clients in the furniture 
and furnishing sector in his Cologne studio. The 
focus of his work is based on functionality,  
emotion, and timelessness. The driving factors in 
his creative process are high-quality materials,  
intelligent construction and details, and the 
conscientious use of resources. He teaches  
industrial design and ergonomics at the Univer-
sity of Wuppertal.

Designer Sascha Sartory ontwerpt in zijn atelier 
in Keulen producten voor de meubel- en inrich-
tingssector voor internationale opdrachtgevers. In 
zijn werk staan tijdloos, emotie en functionaliteit 
centraal. Hoogwaardige materialen, doordachte 
gedetailleerde constructies en een zorgvuldig 
gebruik van materialen zijn een drijvende factor 
in zijn creatieve proces. Hij doceert industrieel 
ontwerp en ergonomie aan de universiteit van 
Wuppertal.

Sartory Design
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Al vele jaren volgt Viasit consequent de weg 
van duurzaamheid - een weg die inhoudt dat 
we onze producten, processen en waarde- 
ketens steeds milieuvriendelijker en sociaal 
acceptabeler maken. We zijn al een heel eind 
op weg om een "groene fabriek" te worden.

Met het oog op de oprukkende klimaat- 
verandering en de verwoestende gevolgen, 
willen wij onze uitstoot van broeikasgassen 
consequent minimaliseren. Wij hebben ons 
het ambitieuze doel gesteld om in 2027 
CO2-neutraal te zijn.

Wij benutten nu al de hedendaagse technische  
mogelijkheden om de CO2-voetafdruk van ons 
bedrijf en zijn producten te verminderen.

De tijd van kleine stapjes is nu voorbij. Nu is 
het tijd om samen met onze leveranciers en 
klanten duurzame vooruitgang te boeken.

In onze logistiek boeken wij bijvoorbeeld  
vooruitgang op vele gebieden: meer elek-
trische voertuigen in het bedrijfswagenpark, 
zonnepanelen op het dak, oplaadstations voor 
e-voertuigen en een consequenter hergebruik 
van verpakkingen (statiegeldsystemen voor 
containers en hergebruik van kartonnen ver-
pakkingen).Uiteraard zonder afbreuk te doen 
aan de leveringskwaliteit aan onze klanten.

Viasit werkt met 100% groene stroom. Maar 
we willen meer! Een essentieel punt van onze 
duurzaamheidsstrategie is om van energie-
verbruiker een netto energieproducent te 
worden.
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For many years, Viasit has consistently  
followed path of sustainability, a path that  
involves making our products, processes, and 
value chains ever more environmentally  
friendly and socially acceptable.

We have already travelled a long way on the 
path to becoming a "Green Factory".  
However, in view of the ever-threatening  
progress of climate change we want to 
consistently minimise our greenhouse gas 
emissions, setting a target to be carbon  
neutral by 2027.

Therefore, we have taken up the cause of  
reducing greenhouse gases. In our logistics, 
for example, with more e-cars, roof photo- 
voltaics, e-charging stations and much more. 
In addition, we make more consistent multiple 
use of packaging (deposit systems for  
containers, multiple use of cardboard boxes) 
all without compromising the quality of  
delivery for our customers.

Viasit uses 100% green electricity with the 
ambition – as a key point of our sustain- 
ability strategy to move from being an energy 
consumer to a net energy producer.
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100%  
climate-neutral
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Climate-neutral sitting
Klimaatneutraal zitten

With Drumback "Creation" we have already 
achieved climate neutrality by selecting the 
ecologically best options available and by off-
setting the unavoidable remainder of carbon 
emissions by supporting climate projects.

Drumback Creation features "Tale" and "Tonal" 
upholstery fabrics which not only look and feel 
good, are of very high quality, but above all  
in terms of sustainability: are made from 99% 
recycled PET waste such as plastic bottles.

Met Drumback "Creation" hebben wij reeds 
klimaatneutraliteit bereikt door de ecologisch 
beste opties te kiezen die beschikbaar zijn  
en door de onvermijdelijke rest van de  
CO2-uitstoot te compenseren door klimaat- 
projecten te steunen.

De meubelstoffen "Tale" en "Tonal" overtuigen  
niet alleen door hun uitstekende gebruiks- 
eigenschappen, gevoel en huiselijke uitstraling,  
maar vooral door hun duurzaamheid: de  
stoffen zijn vervaardigd uit 99% gerecycled 
PET-afval, zoals plastic flessen.
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Brand-new: Honey yellow!
Nieuw: Honing geel!
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Honey yellow Honing geel Purple red Purperrood

Distant blue Oudblauw Taupe Taupe

Patina green Patinagroen Jet black Diepzwart



Richness
of colour

Kleurrijk

Colour can do so much for an environment – 
highlight things in contrast, or make them disappear. 
Colours can relax and can motivate. When offices 
become more "resimercial" and apartments  
become workplaces there can be even more colour.  
Viasit now offers six great frame colours for 
Com4lounge – for your creative freedom.

Kleuren kunnen zoveel doen. Contrasten bena-
drukken of doen verdwijnen. Kleuren kunnen 
ontspannen of motiveren. Wanneer kantoren huise-
lijker worden en woningen meer en meer op  
kantoren gaan lijken, is meer kleur toegestaan.  
Viasit biedt de Com4lounge metalen frames nu 
aan in zes verschillende kleuren, voor meer  
creatieve vrijheid.
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Calyx Lounge 
Design: Palma Kunkel Architektur + Design

Calyx with its cosy and friendly silhouette has a new family member in the form 
of a casual, loosely upholstered lounge chair. The extra width and depth  
create a cosy nest ideal for relaxing and lounging, reading and creative work.
There are 2 choices for the base, a steel wire skid frame or a solid oak 4 leg 
frame.

De Calyx Chair met zijn vriendelijke profiel is nu aangevuld met een casual,  
verpletterend comfortabele gestoffeerde loungestoel. Dankzij zijn extra  
breedte en diepte creëert hij een cosy nest, ideaal om te relaxen, te lezen en 
creatief te ontspannen. Voor het frame is er de keuze tussen draadstaal of  
massief eikenhout.
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The Calyx Chair is available with three different 
bases: a four-legged base in oak, a steel wire 
cross frame and a four-legged aluminium base. 
The Calyx Lounge is available with 2 options: a  
solid oak frame or a wire cross frame. The metal  
frames are available in six elegant colours 
and a high-quality surface finish. The choice is 
yours!

De Calyx Chair is verkrijgbaar met drie ver-
schillende onderstellen: een eikenhouten  
vierpoot, een draadstaal onderstel en een alu-
minium vierpoot.  
De Calyx Lounge is verkrijgbaar met een  
houten frame van massief eikenhout of met een 
draadstalen frame. De metalen frames kunnen 
in zes aantrekkelijke kleuren worden gecoat 
met een hoogwaardig afwerking. De keuze is 
aan u!
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Showrooms

 Viasit Bürositzmöbel GmbH
Boxbergweg 4
66538 Neunkirchen
Tel. +49 (0) 6821 29 08 0
info@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 Frankfurt
Hanauer Landstr. 186
60314 Frankfurt / Main
Tel. +49 (0) 163 2 90 81 15
frankfurt@viasit.com

 Showroom Paris
55 rue des Petites Écuries
75010 Paris / Parijs
Tel. +33 (0) 1 40 41 05 88
paris@viasit.com

 Showroom Stuttgart
Schönbuchstraße 9
73765 Neuhausen
Tel. +49 (0) 163 2 90 81 16
stuttgart@viasit.com

Viasit sales and dealer network
    Viasit Verkoop- en dealernetwerk

Exclusive importer
    Exclusieve importeurs

Viasit worldwide
Viasit wereldwijd
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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

Denmark / Denemarken
Italy / Italië
Poland / Polen
Spain / Spanje
Switzerland / 

    Zwitserland (D)
Turkey / Turkije

— 29 —



— 30 —



— 31 —



Publisher / Uitgever 
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This booklet is made of 100% recycled paper  
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