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Når man har forstand på at sidde, kan man skabe den rette plads til alle



Må vi præsentere: Sputnik

Vor videnskabelige videreudvikling 
i samarbejde med førende institut-
ter opfylder mærkets siddekultur. 
På den måde opstår den enestå-
ende kollektionsbredde og -dybde. 
Når man har så meget forstand på 
at sidde, har man også studeret 
denne videnskab grundigt. Langt 
væk fra koncernbundet netværks- 
og globaliseringstvang: Interstuhl 
har altid været og vil altid være en 
virksomhed, som kan tillade sig 
at defi nere sig selv på den måde. 
Mere end 500 medarbejdere 
producerer gennemtestet tysk 
håndværk – eksklusivt i Tyskland. 
Når man har så meget forstand på 
at sidde, er man hævet over fl osk-
ler, når det drejer sig om kvalitet 
og materiale. Det er, som det er, 
og det er virkelig godt. Ethvert pro-
dukt fortæller en historie, enhver 
ejer besidder.

Direktører i 2. og 3. generation: 
Helmut, Werner og Joachim Link 
(fra venstre mod højre)

Interstuhl

Ideen med den sydtyske virksom-
hed og udvikler går på international 
opdagelsesrejse. Det drejer sig 
om at sidde godt og sundt, mens 
vi arbejder, observerer, diskuterer, 
drøfter eller slapper af. Det drejer 
sig om den stol, som giver os 
den fornødne støtte og motiva-
tion. Innovationer fra Interstuhl er 
udviklinger, som opfi ndes, testes 
og videreudvikles i en interessant 
sammensmeltning af tænketank 
og ekspert-lab. Det er det, som 
kendetegner os. Kort sagt af direk-
tør og indehaver Werner Link: “Vi 
har forstand på at sidde.” Et reelt 
udsagn, som tager sit historiske 
udspring i 1961:

Ordren gik ud på at designe stole, 
som afl aster arbejderne i en tekstil-
fabrik. Siden dengang står en ægte 
interesse for sagen, for mennesket 
og for forståelsen i centrum. 
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Ærlighed: alt det, som er nødven-
digt, og ikke for meget. Udad-
vendthed er en klar reduktion. 
Dygtighed og færdigheder uden at 
være påtrængende. Anerkendelse 
af hovedarbejde.

Beskedenhed: Et godt og prisbilligt 
produktkoncept med nyttetanker. 
Det er en selvfølge, at man sidder 
agilt; med Sputnik er det ingen 
højere videnskab. 

Mod: Mod til at have det sjovt, 
mens man arbejder. Tilfredsstillelse 
via de tanker, som bevæger hove-
det, og mod til at undvære.Sputnik, russisk: Ledsager.

Sputnik. Arbejdet har fået nogle
              nye helte for fl eksibelt                                       

 tænkende personer. La-                                       
              vet af mennesker: Med   

et vågent produktdesign og et 
strejf af sund tiltro til lønsomhed 
befi nder Sputnik sig i en interes-
sant prisklasse. Den nye sociale 
æstetik i den ungdommelige ge-
neration af kontorstole og skål-
sæder af kunststof støtter dyder-
ne  i en moderne arbejdsverden, 
som tager nye former hver dag.

værdikonservative personer

Purister
kreative hoveder



Sputnik lavt ryglæn, basismekanik

160P

Sputnik højt ryglæn, synkronmekanik med 
vægtregulering

312P

3 kunststof-farver, netudførelse, 
utallige polstermuligheder af 21 
stofkollektioner med hver 12 farver. 
Sputnik er overraskende mangfol-
digt i sine kombinationer og an-
sigter, samtidig med en upåtræn-
gende statur og et upåtrængende 
produktkoncept. En kontorstol 
for en moderne arbejdsform og 
arkitektur, en tidssvarende sund 
tanke- og kropsholdning. Sputnik 
henvender sig hovedsageligt til 
personer, som sætter pris på en 
simpel form og et enkelt materiale, 
som godt kan lide at tænke puri-
stisk eller selvstændigt i farver.
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185P

Sputnik lavt ryglæn, synkronmekanik, med 
sæde- og rygpolster

162P

Sputnik netudførelse, synkronmekanik, med 
og uden hovedstøtte, med sædepolster

182P

Kontorstole



450P 550P 650P

Sputnik konferencestol, justering af sædehøj-
den, sæde- og rygpolster

Sputnik gæstestol, frisvinger,
sæde- og rygpolster, kan stables

Sputnik gæstestol, fi re fødder,
kan stables
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550P

Gæstestole / Konferencestole



Kunststof i farverne isblå, sort, cremehvidt. Ventilationsslidser i ryg- og sædefl aden for et godt arbejdsklima.

Sputnik i netudførelse i tre kunststof-farver. Med og uden højdejusterbar hovedstøtte.
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Komfortabel betjeningstast ved 
sædeskålen, som kan nås intuitivt.

Lordosestøtte, kan justeres i 
dybden for at støtte rygsøjlen 
(ill. netryg).

4 dimensionalt justerbare armlæn 
til højde, bredde, dybde, kan 
svinges ud.

Detaljer og betjeningskomfor



Sputnik giver 3 kunststof-farver som basis, som hver især kan suppleres med 21 stof-familier à 12 farvenuancer som polstre. Alt i alt giver det 
resultater, som opfylder samtlige individuelle ønsker.



15Detaljer og betjeningskomfor

Sputnik ændrer sit ansigt afhængigt af ejerens ønske. Mangfoldighed fra purisme hen over New Pop og klassisk til værdikonservativ.





17Frihedernes galleri
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7 Regulerer afstanden mellem ryglæn og sædets forreste kant og muliggør 
en optimal støtteflade for lårene; også ved store størrelser.

Justering af siddedybden

6 Sædefladens justerbarhed fremad i flere trin modvirker, at bækkenet vip-
per tilbage. Rygsøjlen aflastes og det undgås, at man sidder med hul ryg.

Justering af sædehældning

5 Den rigtige sædehøjde er en forudsætning for, at man sidder godt. Den 
pat. basisindstilling af sædehøjden udvider standardområdet og gør 
det muligt for små og høje brugere at sidde optimalt. Basisindstilling af 
sædehøjden.

Basisindstilling af sædehøjden

4 Støtteområdet for hele ryggen kan indstilles optimalt og passende til 
personens højde.

Højdejustering af ryglænet

3 Ved hjælp af ryglænets individuelt indstillelige modtryk kan lette og 
tunge brugere sidde korrekt.

Vægtregulering

8 Den horisontalt justerbare lordosestøtte kan tilpasses til lændehvirvlernes 
individuelle krumning; muskelarbejde reduceres.

Trinløst justerbar lordosestøtte

9 Højdejustering for at aflaste hals- og nakke-muskulaturen. Breddejuste-
ring og drejbarhed sørger for en optimal støttevinkel, dybdejustering for 
en optimal bordafstand.

Justerbare armlæn

10 Når man læner sig tilbage, aflastes nakke- og skuldermuskulaturen ved 
hjælp af hovedstøtten.

Justerbar hoved- og nakkestøtte

Ergonomi

Ved hjælp af den synkrone bevægelse af siddeflade og ryglæn understøt-
tes kroppen optimalt i hver position; push-effekten udebliver.

Her sikres det, at rygsøjlen selv i den laveste siddehøjde ikke får nogen 
stødbelastning, når man sætter sig ned hurtigt.

Affjedring af siddedybden

Synkronmekanik



Den næste siddeposition er den bedste

Terapeutens tavse assistent 
understøtter, når det gælder om 
at sidde rigtigt. Den genererer 
velbefindende i enhver position, 
opfanger enhver position og hjæl-
per til at få en følbar aflastning.

Selvfølgelig - modet til at grund-
lægge vor filosofi omkring den 
bevægede siddeproces har brudt 
godt og grundigt med de hidtidige 
regler: man sidder i en upåklage-
lig majestætisk 90° holdning, som 
står i stik modsætning til den nye 
måde at sidde på, hvor man alt 

efter, hvordan man lige har det, 
læner, hænger i stolen, ser ud ad 
vinduet eller koncentrerer sig. 

”Sid, som det passer jer. Men sid 
i den rigtige stol.” Bevisførelsen 
følges i alle produktudviklinger af 
førende institutter og understøt-
tes af videnskabelige impulser. 
Resultat: En stol fra Interstuhl 
tilpasser sig på så ergonomisk vis 
til alle positioner, at der er tale om 
maksimal aflastning.

I forbindelse med siddespecia-
listen „viden”: Ud fra et anato-
misk synspunkt er ergonomi en 
bevægelse, idet den hører med 
til et sundt menneskes arbejde. 
Det er en kendsgerning, at et 
effektivt arbejde udgør en af de 
vigtigste værdiskabelsesproces-
ser i virksomheden. Den største 
del af sygemeldinger skyldes 
rygproblemer. Den rigtige stol 
kan ikke ligefrem helbrede, men 
den hjælper med at forebygge og 
lindre. Hvilken rolle spiller en stol 
fra Interstuhl i den forbindelse? 



160P

Lav drejestol,
basismekanik

162P

Lav drejestol,
synkronmekanik

Model

Kontorstole / Drejestole

312P

Høj drejestol,
synkronmekanik

60

• / / 

• / / 

/ /

 -

 -

•

•

•

•

*

• /

 -

67

• / / 

• / / 

/ /

 -

 -

•

•

•

•

*

• /

 -

Lænhøjde i cm (ca.)

Kunststof-farve sort / cremehvid / isblå 

Fodkryds i kunststof sort / cremehvid / isblå

Fodkryds i aluminium sort / brillantsølv / poleret

Stel i stål sort / brillantsølv / forkromet

Sæde- og rygpolster

Basismekanik

Synkronmekanik

Basisindstilling af sædehøjden

Mekanisk affjedring af sædedybden

Vægtregulering

Højdejustering af ryglænet

Justering af sædehældning

Justering af sædedybde

Justerbar lordosestøtte

Justerbare 4D-armlæn, bløde

Dobbelte hjul hårde / bløde 

Filtglider

Glider hård / blød

• Serie Option    - Kan ikke leveres    * Kun i forbindelse med polster

60

• / / 

• / / 

/ /

 -

•

 -

•

 -

•

 -

 -

*

• /

 -



21Produktoversigt

Gæstestole / Konferencestole

182P

Drejestol, ryglæn med 
net, synkronmekanik

185P

Drejestol, ryglæn
med net,
synkronmekanik,
med hovedstøtte

67
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• / / 

/ /
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•

•

•

• /

 -
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450P

Fire fødder, kan stables
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• /

550P

Frisvinger, kan stables

650P

Fodkryds fast,
justering af siddehøjden
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Sputnik 312P cermehvid hos mmschade design.



Arbejdets nye helte er blevet 
designet og udviklet af Votteler + 
Votteler. Alle produktkendetegn
for en god siddekomfort er for før-
ste gang blevet forenet i én kunst-
stof-kontorstol; Sputnik beviser 
mod ved at gå imod ubekvemme 
kontortraditioner med et frisk pust. 

Tak for dydernes nye generation. 
Sputnik © interstuhl.

Premium-Produkter

Ofte udgør begrebet innovation 
snarere et problem i stedet for at 
være en orienteringshjælp – ofte 
bruges og misbruges begrebet 
infl ationært blot for den gode 
reklames skyld, hvorved det blivr at 
skelne informationer om hhv. ægte 
og uægte innovation fra hinanden. 
Derfor er det en fornøjelse for os, 
at vore kvalitetskriterier nu ikke 
blot kan opleves, men også kan 
ses: Som den første producent 
kan vi fremover udmærke vore 
produkter med det offi cielle segl 
”premium produkt”, som tildeles af 
LGA og TÜV Rheinland Group. Men 
dette er ikke den eneste udmær-
kelse – vi hedder ligeledes ”best 
quality offi ce”. Det betyder, at man 
”premium-sidder” i hvert Interstuhl-
produkt, og at hver Interstuhl-ejer 
kan være sikker på at gavne sig selv 
så meget som muligt. Derved på-
virkes resten af mennesket og hele 
hans/hendes arbejdshverdag. Den 
sikkerhed vil vi gerne give en 5-årig 
garanti på. Rosen for en innovativ 
siddeergonomi deler vi med de 
institutter, som hele tiden støtter os 
i videreudviklingen. I øvrigt synes vi 
bare, at vi bør fortsætte som hidtil.

Quality Offi ce

Udarbejdet af sammenslutningen 
“Büro-, Sitz- und Objektmöbel 
e.V.“, af “Deutsches Institut für 
Normung“, “Verwaltungs- und 
Berufsgenossenschaft“, “INQA 
Büro“, “Initiative neue Qualität der 
Büroarbeit“ samt “Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin“.

Quality produced 
for the environment

Quality
Offi ce

Tested
safety

Pollutant
tested

Ergonomically
tested

5 year long-term 
warranty

Premium
product

3 year full 
warranty

Certifi ed
environmental
management
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