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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, idee-
en 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 gedra-
gen dankzij de ergonomisch aangebrachte handgreeplussen en kunnen één-
voudig 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.





Strap handle
Handgreeplus

Tray top
Afl egblad

“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, kan-
toortuinen 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 ont-
moetingsplaats en identifi catie met het bedrijf.

Light and versatile
Eenvoudig en veelzijdig
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Strap handle
Greeplus

Tray table
Dienblad

What’s new? Where do we stand? An open 
space workplace demands more places for 
discussion or quiet working away from the 
conventional desk or bench. The name “Coloq” 
is from latin coloquium (interview, or dialogue).

Wat is er nieuw? Waar staan we? Open Office 
cultuur vraagt om ruimtes waar teams ideeën 
kunnen uitwisselen, weg van hun  traditionele 
werkplek. De naam "Coloq" is afgeleid van 
het Latijnse coloquium en betekent interview, 
gesprek.

Light and versatile
Eenvoudige veelzijdigheid 
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