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Design: Ralf Umland

Com4lounge is a classic sofa system from Viasit, designed and manufactured
in Germany with a minimalist touch and traditional high-quality upholstery.
The black “textured” powder coated tubular steel frame is both a design and
construction element and forms a characteristic signature accent to the product.
Com4lounge upholstery features a high quality traditional “slatted” base with
fibreglass reinforced plastic webbing strips. You can feel the quality every time
you sit down. The standard vocabulary includes stools, benches, a daybed,
armchairs and sofas, supplemented by matching coffee tables. All made
using the best materials, with high quality craftsmanship in Germany. Choose
between sloping or straight arms, which tie in with Bauhaus traditions.
Com4lounge is het klassieke zitmeubelsysteem van Viasit, met een minimalistische touch, hoogwaardige afwerking, ontworpen en geproduceerd in Duitsland.
De rondom lopende zwart gepoedercoate metalen buis is zowel een designals een constructief element en vormt een karakteristiek accent. Com4lounge
is royaal gestoffeerd en voorzien van een hoogwaardige lattenbodem met
glasvezelversterkte kunststof latten. Je voelt het bij de eerste zitervaring. Het
standaard programma van Com4lounge omvat hockers, banken en fauteuils,
aangevuld met bijpassende salontafels. Alles is gemaakt van de beste materialen, handgemaakt volgens een hoge standaard in Duitsland. U kunt kiezen
tussen schuine of rechte armleuningen die doen denken aan de Bauhaus stijl.

Welcome
Welkom

Do you remember the last time you waited for an
appointment on a sofa in an executive waiting
area? Have you ever noticed how much you can
learn about a company while sitting on a sofa?
Who works here — the demographic, the clothes,
the behavior of the employees toward visitors?
How does this reflect the company culture?
Last but not least — what is it stylish, statement
making and comfortable — or perhaps rather
non representative and uncomfortable? What
appreciation does the guest experience by this?
How does it compare to the furniture in your own
waiting area?
Herinnert u zich de laatste keer dat u op een
zitbank voor een directiekantoor op uw afspraak
wachtte? Is het u ooit opgevallen hoeveel u over
een bedrijf te weten kunt komen terwijl u op een
bank zit te wachten? Wie werkt hier - oude
mensen, jonge mensen, meer vrouwen, meer
mannen? Hoe verhoud zich dat in bijvoorbeeld
de kleding, het gedrag van de werknemers
tegenover de multiculturele bedrijfscultuur? En
last but not least - wat voor meubilair vind je een
de w
 achtruimte? Is het fraai en comfortabel, of
misschien eerder representatief en minder comfortabel? En wat voor waardering ervaart de gast
door de keuze van het meubilair? Welk meubilair
staat er eigenlijk in uw eigen wachtruimte?

Modern classic
Klassiek modern
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Com4lounge gives you the opportunity to find
your individual comfort solution piece by piece.
The flexible modular system of corner, 1, 2
and 3 seat elements, equipped with straight
or sloping armrests offers many configuration
possibilities for sofas, tables and seating
groups that set accents in lounge, lobby and
numerous other applications. The new Organic
cushions offer and create additional design
options.

Com4lounge biedt u de mogelijkheid uw individuele comfortbeleving te vinden. Een fl exibel
modulair systeem van hoekelementen, 1-, 2en 3-zits elementen, naar keuze met rechte
of schuine armleuningen en biedt vele
configuratiemogelijkheden voor zowel een
standaard bank, als voor zitcombinaties die
accenten leggen in een lounge- een lobbyom
geving en tal van andere communicatie
omgevingen. De nieuwe Organic kussens van
Viasit geven u extra combinatiemogelijkheden.

Simply scan and
try the configurator
Eenvoudig scannen
en configureren

Power of imagination
Verbeelding

What should your Com4lounge look like?
Corner sofa, U-shape or classic straight plus
armchair? Use our configurator to design your
own individual product online and save your
configuration.
Simply scan the QR code or click on
“Configurator” at https://www.viasit.com/en/
products/soft-seating/com4lounge-modules
and try it out.
Contact us for information regarding your local
dealer. viasit.com/en/contact

Hoe moet uw Com4lounge configuratie eruit
zien? Een hoekbank, U-vorm of een klassieke fauteuil? Gebruik onze configurator om uw
eigen individuele wensen online samen te stellen en uw configuratie op te slaan. Uw Viasit
partner zal u graag adviseren.
Scan gewoon de QR-code of ga naar https://
www.viasit.com/nl/producten/soft-seating/
com4lounge-modules, klik op de “Configurator” en probeer het uit.
Onze actuele lijst van partners vindt u op onze
website viasit.com/nl/contact

Viasit Bürositzmöbel GmbH
Boxbergweg 4
D-66538 Neunkirchen
Viasit International Ltd.
104-110 Goswell Road
London EC1V 7DH
United Kingdom

www.viasit.com
info@viasit.com

https://viasit.com/nl/catalogi
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