
Catalogue
2022 / 23





Catalogue 
2022 / 23

Open space seating and System4





Traditionally, we are renowned as a manufacturer of 
ergonomic office chairs. But in reality, we do much 
more than that, we are also helping to shape current 
trends: Office spaces are becoming more “resimercial” 
and customised upholstered furniture creates the right 
environments for activity-based working. Naturally, 
you can expect the same high standards and quality 
from our soft seating solutions for lounges and 
communication zones as you do from our office chairs.

Van oudsher kent u Viasit als fabrikant van ergonomi-
sche bureaustoelen. Maar wij geven ook mede vorm 
aan de huidige trends: Kantoren worden steeds huiselij-
ker, op de behoeften afgestemde gestoffeerde meubelen 
creëren de juiste omgeving voor activiteitsgericht wer-
ken. Van onze softseating oplossingen voor lounges en 
communicatiezones mag u dezelfde hoge kwaliteitsnor-
men verwachten als van onze bureaustoelen.

Editorial
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Is the 
office 
dead?

Leeft het kantoor niet meer?

In any case, the purely functional office as a place 
 of repetitive administrative work that knew no 
alternative is dead, long live the new office. Today, 
the office, an open creative space, is being 
rethought and redesigned as a meeting centre for 
knowledge workers. Hybrid working models deliver 
the choice of homeworking or working in the office. 
Harmoniously and emotionally designed spaces, 
give your employees a reason to leave the home 
office. In this sense: “The office is dead, long live 
the office!”

In ieder geval leeft het traditionele kantoor als een 
plaats van repetitief administratief werk dat geen  
alternatieven kent, niet meer. Tegenwoordig wordt 
de werkomgeving heroverwogen en heringericht als 
een creatief ontmoetingscentrum voor kenniswer-
kers. Hybride arbeidsmodellen geven deze werk-
nemers de keuze om thuis of op kantoor te werken. 
Met harmonisch en emotioneel ingerichte ruimtes 
geeft u uw medewerkers een reden om het kantoor 
thuis te verlaten. In die zin: “Het kantoor leeft meer, 
lang leve het kantoor!”
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Example
Voorbeeld

We have put into practice what we have been 
preaching to our own customers for some time by 
creating our own case study with the conversion 
of one administrative floor in our HQ building 
into an open, light and creative space. The 400 
square metre footprint fulfils a dual function as an 
effective and happy working space, and as a living 
showroom where our products prove themselves 
in daily practical use. “Organic Office” and “Organic 
Work” are some examples of Viasit’s solutions 
for flexible communication places. They make for 
much more relaxed conferencing than the classic, 
previously closed room.

Wij hebben de kantooromgeving van het hoofd-
kantoor van Viasit heringericht tot een open  ruimte 
en brengen in de praktijk wat wij onze klanten al 
voor lange tijd aanbevelen. Het vloeroppervlak van 
400 m² vervult een dubbele functie als  werkruimte 
voor effectief en prettig werken, en als “working“ 
showroom waar onze producten zich in de dage-
lijkse praktijk bewijzen. “Organic Office” (voorzijde) 
en “Organic Work” zijn Viasit's oplossingen voor 
flexibele communicatie werkplekken. Ze zorgen 
voor veel meer relaxte besprekingen dan de klas-
sieke en traditionele vergaderruimte.
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Organic Offi ce
 Design: Palma Kunkel Architektur + Design

Organic Office is a fl exible, mobile seating system for spontaneous, informal 
communication situations. It consists of fi ve organic modules whose dimensions 
were derived from a rectangle according to the rules of the golden section 
and are therefore perceived as harmonious in any constellation. The two large, 
upholstered elements can be additionally equipped with a backrest. The three 
small modules are also available in wood with lacquered surfaces and serve as 
tables.

Organic Office is een fl exibel, modulair zitsysteem voor spontane en  informele 
gesprekssituaties. Het bestaat uit vijf organisch gevormde modules waarvan 
de afmetingen zijn afgeleid van een rechthoek volgens de regels van de  gulden 
snede en die daardoor in elke confi guratie als harmonieus worden ervaren. 
De twee grote gestoffeerde elementen kunnen extra met een rugleuning  worden 
uitgerust. De drie kleinere modules zijn ook verkrijgbaar in kunststof met 
gelakte afwerking en kunnen als bijzettafel fungeren.
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Spontaneous seating
Ongedwongen zitten

Organic Office creates representational, 
flexible and open communication zones 
for work groups, lobbies and waiting zones. 
Organic Office stimulates teams and work 
groups with a perfect environment and can be 
adapted spontaneously as and when required. 
Organic Office creates space within spaces 
stimulating agile working and compliments 
other products from the “Organic” series. 
NEW: All Organic Office modules are now 
also available in mirror image versions for 
even more design options. Constructed from 
a sturdy wooden frame on with a steel base 
plinth, the seat modules are upholstered 
with firm PU foam, which can be upholstered 
in a wide choice of fabric, faux leather, and 
leather. The seat modules are also available 
in flame-retardant versions. Side tables, colour 
coordinated cushions and integrated power 
modules are available as accessories.

Creëer representatieve, comfortabele werk-
plekken en flexibele open communicatie zones 
voor werkgroepen met Organic Office, wat 
goed aansluit bij de andere "Organic" pro-
gramma's van Viasit. NIEUW: Alle Organic  
Office modules zijn nu ook verkrijgbaar in een 
gespiegelde versie voor nog meer inrichtings-
mogelijkheden. Een stabiel houten binnen-
frame, een stalen onderstel als afwerking. De 
zitmodules zijn comfortabel bekleed met ste-
vig PU-schuim, dat kan worden bekleed met 
stof, leder en microhygiënisch kunstleder.  
De zitmodules zijn ook verkrijgbaar in een 
brandvertragende uitvoering. Bijzettafels, bij-
passende kussens en geïntegreerde elektrifi-
catie zijn tevens optioneel verkrijgbaar.
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Weizenbaum-Institut, Berlin / Berlijn
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DB Schenker, Essen
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Klinikum rechts der Isar, Munich / München
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Shape studies in scale 1:50 / Vormstudie op schaal 1:50

Production meeting / Overleg Viasit Prototype / Prototype

Parametrically generated variants / Parametrisch gegenereerde varianten
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Carsten Feil & Eve Hartnack

Meet the Designers

Palma Kunkel Architecture + Design creates  
together with multidisciplinary teams in the fields 
of architecture, product, and communication 
design. Inspired by the education activities of 
Carsten Feil and Professor Eve Hartnack, the 
renowned design office pursues an exploratory 
and experimental design approach. When 
creating Organic Office, the seating modules 
were parametrically determined, examined in 
their numerous forms, tested, and experienced 
with a variety of prototypes. The result is a 
furniture collection that stimulates designers 
and users alike and to date continues to grow 
and expand.

Palma Kunkel Architecture + Design realiseert en 
is een creatief bureau op het gebied van archi-
tectuur-, product-, en communicatiedesign. Ge-
inspireerd door de educatieve activiteiten van 
Carsten Feil en professor Eve Hartnack, volgt 
het gerenommeerde ontwerpbureau een ver-
kennende en experimentele ontwerpbenadering. 
Bij het creëren van Organic Office werden de 
zitmodules parametrisch bepaald, in hun talrijke 
vormen onderzocht, getest en ervaren met een 
verscheidenheid aan prototypes. Het resultaat 
is een meubelcollectie die zowel ontwerpers als 
gebruikers stimuleert en tot op heden blijft groei-
en en uitbreiden.

 Palma Kunkel 
 Architektur + Design
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University for Business and Technology, Saarbrücken
Universiteit van toegepaste wetenschappen, Saarbrücken
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District office Erlangen-Höchstadt 
Districtskantoor Erlangen-Höchstadt
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Organic Link
 Design: Palma Kunkel Architektur + Design

Organic Link is a modular system based on three basic sitting elements which 
can be combined in a linear configuration and to create an “endless” bench. The 
optional screens deliver both acoustic and visual protection in an open space 
environment. Organic Link is the perfect solution for work, rest, play, retreat, 
create informal team meetings and contemporary waiting areas.

Organic Link is gebaseerd op drie basiselementen, die lineair gecombineerd 
kunnen worden tot banken van onbegrensde lengten. Een optionele achterwand 
beschermt zowel optisch als akoestisch. Organic Link is het passende en ele-
gante product voor rustige informele besprekingen in een open werkomgeving.
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Inviting
Uitnodigend

The Organic collection is Viasit’s modular, 
flexible answer for identity creating 
environments from a single mould. Organic 
Link follows the same holistic design approach 
as Organic Office. Flexible and adaptable, Link 
can be used as a “work café” with large table, 
as a mobile worker booth or group workplace 
with a small table. For concentrated creative 
work in small teams (with media support), 
the Conference Booth can be scalable like 
the entire product line. You create design 
and functional accents with the wide choice 
of accessories — from cushions in over 100 
colours and fabrics media modules.

Het Organic programma is Viasit's  modulaire 
meubelsysteem voor  identiteitsscheppende 
werkomgevingen vanuit één enkele vorm. 
 Organic Link volgt dezelfde alomvattende ont-
werpbenadering als Organic Office. Organic 
Link is veelzijdig en aanpasbaar en kan wor-
den gebruikt als zitbank, als werkplek (met 
een hoge tafel) of als flexibele individuele of 
collectieve werkplek (met een kleine tafel). 
Voor geconcentreerd en creatief werk in kleine 
teams (met mediaondersteuning) is de verga-
dercabine beschikbaar - uitbreidbaar zoals het 
hele Organic programma.  Stijlvol en met de 
beschikbare accessoires kunt u de sfeer be-
palen met o.a. kussens in meer dan 100 des-
sins tot beeldschermhouders en elektrificatie.
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Concentration
Concentratie 

Closed on three sides, the conference capsules 
provide an enclosed and creative safe space 
for peace and quiet, allowing individuals 
and groups to concentrate and work without 
distraction. The smart connection module 
facilitates the use of monitors, smart phones 
and tablets, charging and safe cable storage.

Met de aan drie zijden afgesloten werkplek 
biedt Organic Link een creatieve ruimte voor 
rust en stilte en geeft de gebruikers de moge-
lijkheid niet te worden afgeleid en geconcen-
treerd te kunnen werken. De slimme verbin-
dingswand vergemakkelijkt het gebruik van 
beeldschermen in combinatie met het gebruik 
van tablets, smartphones etc. en het veilig op-
bergen van kabels.
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Innovative eye-catchers that support commu-
nication and creativity: The main elements 
of Organic Link are straight and angled 
seating modules, and matching acoustic 
screens. Using these elements fixed seating 
arrangements for two, three and more 
people can be configured which in turn can 
be grouped into collaborative “rooms” and 
capsules. Two table options complete the 
collection and you can choose from a wide 
range of fabrics and leather for the upholstery.

Innovatieve blikvangers die communicatie en 
creativiteit ondersteunen: De voornaamste 
 elementen van Organic Link zijn rechte en ge-
bogen zitmodules en bijpassende rugpanelen. 
Van hieruit kunnen steeds weer nieuwe combi-
naties voor twee, drie en meer personen  
worden geconfigureerd, die op hun beurt in een 
ruimte kunnen worden gegroepeerd. Met een 
enorme keuze aan stoffen en lederen bekle-
ding. Twee tafels completeren het programma.

Places within spaces
Ontmoetingsplaatsen 
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Smart connection module
Elektrificatie module

Corner module
Hoekmodule

Media module
Beeldschermhouder
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Open meeting with coffee table
Open communicatie met tafel

Room in room solution
Ruimte-in-Ruimte oplossing



Conference booth, 
open on one side
Vergaderruimte open 
aan één zijde

Eenvoudig scannen 
en configurereren

Simply scan and 
try the configurator
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Organic Lite
Design: Palma Kunkel Architektur + Design 

Organic Lite is the latest addition to the 
Organic family and inherits its advantages. 
Available in single double and multi seat 
configurations the contemporary style is 
characterised by its steel skid frame.

Flexible space solutions such as the non-
territorial office are very popular, as they offer 
employees more flexibility to switch between 
home office and company. However, if this 
solution is placed in the classic open-plan 
office, consideration must be given to  
increased stress factors such as noise and  
lack of privacy. Organic Lite, placed in 
centralised zones reflects these requirements 
and delivers perfect retreats for reflection, 
undisturbed conversations, or communicative 
zones for small teamworking.

Organic Lite is de jongste telg van de 
 Organic-familie en brengt de voordelen daar-
van mee. Het uiterlijk van de een-, twee- en 
meerzits zitplaatsen wordt gekenmerkt door 
het vlakke stalen gebogen frame.

Moderne, flexibele oplossingen voor kantoor-
ruimte, zoals het non-territoriale kantoor, zijn 
erg populair, omdat zij werknemers meer 
 flexibiliteit bieden om te switchen tussen kan-
toor aan huis en bedrijf. Als deze oplossing 
echter plaatsvindt in het klassieke open  
kantoor, moet men rekening houden met ver-
hoogde stressfactoren zoals lawaai en gebrek 
aan privacy. Oplossingen als Organic Lite zijn 
van toegevoegde waarde. Slim geplaatst in 
centrale zones, maken ze niet alleen visueel 
los, maar bieden ze ook,  afhankelijk van de 
eisen en de omstandigheden, perfecte werk-
plekken om zich terug te trekken of onge-
stoord te telefoneren, of vormen ze ook com-
municatieve zones voor het werken in kleine 
teams.
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40 × 40 cm70 × 35 cm50 × 30 cm

Organic pillow fight
Organisch  kussengevecht 

Cushions are the latest accessory to the 
Organic family and are three sizes, which can 
be upholstered in almost all fabrics and colours 
from the Viasit Collection. They match and 
complement our entire open space furniture 
and can be used to set accents, create 
contrasts, determine harmonies and build your 
own private den! In this way, every piece of 
our lounge furniture becomes a very individual 
retreat. We hope you have fun planning, 
combining and relaxing.

De nieuwste accessoires van het Organic  
programma zijn de kussens in drie maten, die 
kunnen worden gestoffeerd in bijna alle  
stoffen binnen de Viasit Collectie. Ze kunnen 
gecombineerd worden met alle lounge meu-
belen,  zowel met het Organic programma als 
met  Com4lounge. Zij kunnen worden  
gebruikt om accenten te leggen, contrasten te 
 creëren, harmonieën te bepalen en om extra 
comfort te bieden. Op deze manier wordt  
elk Viasit loungemeubel een heel bijzonder 
plekje. We  wensen u heel veel plezier met het 
ontwerpen en combineren!
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Sustainable
 Duurzaamheid

We are committed to using natural resources carefully 
across all our work processes and to adopting 
sustainable working practices, because we want to leave 
our children and grandchildren with an environment that 
is still intact. We think about the end result from the very 
beginning of the product design stage and use materials 
and processing measures that favour 100% recycling 
rates (if at all possible) in the future. We develop reliable 
products that can be used for many years thanks to 
the quality of materials and timeless design. We use 
environmentally certifi ed materials and fabrics for all our 
products. Our logistics personnel choose the best routes, 
adopt environmentally friendly practices, and comply 
with the latest emissions standards when delivering 
our products to their fi nal destination. We reclaim used 
products at the end of their service life and feed them 
back into the materials cycle.

Wij zetten ons in voor het behoud van natuurlijke hulp-
bronnen en werken duurzaam in al onze werkproces-
sen. Omdat we onze kinderen en kleinkinderen een 
 ongeschonden milieu willen nalaten. Al bij het product-
ontwerp denken wij aan de levenscyclus: wij gebruiken 
materialen en verwerkingsmethoden die later 100% 
recycling mogelijk maken. Wij ontwikkelen betrouw bare 
producten die, naast de materiaalkwaliteit, door hun tijd-
loos design ook een lange levensduur mogelijk maken. 
Wij gebruiken milieuvriendelijke materialen en bekle-
dingsstoffen voor al onze producten. Onze logistiek 
levert de Viasit-producten op een zo'n efficiënt mogelijke, 
milieuvriendelijke manier en volgens de laatste emissie-
normen naar hun bestemming. Wij nemen gebruikte pro-
ducten aan het einde van de levensduur terug en bren-
gen ze terug in de kringloop van grondstoffen. 



We are on fire  
for fire protection

We staan in vuur en vlam voor brandveiligheid 

Protecting people is a top priority for Viasit. 
Fires in public buildings are a risk — especially 
where there is a lot of public traffic, insurance 
companies and authorities demand corres-
ponding levels of protection in terms of fire 
protection and smoke development.

As a manufacturer of office and contract 
furniture, it is also an important concern for 
us to supply products that, in the event of a 
fire, provide as little additional food for the 

fire as possible, thus facilitating firefighting 
and rescue work. We test our components, 
upholstery materials and finished products 
according to the relevant standards and test 
procedures that have been introduced in 
Europe and the USA.

We will be happy to provide information 
regarding which fire protection standards  our 
products currently  meet. Please contact our 
quality management team.
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Upholstery fabric, wadding and 
CMHR flame-retardant foam
Stoffering, watten en CMHR Schuim 
zwaar ontvlambaar

Flame retardant interlining
Interliner (Fireblocker) zwaar ontvlambaar

Non flammable steel plinth
Stalen sokkel ontbrandbaar

Carcass treated with 
flame-retardant lacquer
Houten binnewerk lafewerkt met 
zwaar ontvlambare lak

De bescherming van de mens is een absolute 
prioriteit voor Viasit. Branden in openbare  
gebouwen zijn een risico, vooral wanneer er veel 
openbaar verkeer is, eisen verzekeringsmaat-
schappijen en autoriteiten overeenkomstige be-
veiligingsmaatregelen met betrekking tot brand-
beveiliging en rookontwikkeling.

Als fabrikant van kantoor- en projectmeubilair is 
het voor ons dan ook van groot belang produc-
ten te leveren die in geval van brand zo weinig 

mogelijk extra voeding geven aan een vuurhaard 
en zo de brandbestrijding en reddingswerkzaam-
heden te faciliteren. Wij testen onze componen-
ten, grondstoffen en eindproducten volgens de 
desbetreffende normen en testprocedures die in 
Europa en de VS zijn vastgesteld.

Wij informeren u graag aan welke brandbe-
veiligingsnormen onze producten momenteel 
voldoen.
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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  wachtruimte? Is het fraai en comfortabel, of 
 misschien eerder representatief en minder comfor-
tabel? En wat voor waardering ervaart de gast  
door de keuze van het meubilair? Welk meubilair 
staat er eigenlijk in uw eigen wachtruimte?
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Com4lounge
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 
fi breglass 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 minimalisti-
sche touch, hoogwaardige afwerking, ontworpen en geproduceerd in Duitsland. 
De rondom lopende zwart gepoedercoate metalen buis is zowel een design- 
als 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 materia-
len, handgemaakt volgens een hoge standaard in Duitsland. U kunt kiezen 
 tussen schuine of rechte armleuningen die doen denken aan de Bauhaus stijl.
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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 indi- 
viduele comfortbeleving te vinden. Een  flexibel  
modulair systeem van hoekelementen, 1-, 2-  
en 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.

Modern classic
Klassiek modern
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Simply scan and 
try the configurator

Eenvoudig scannen 
en configureren
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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 klassie-
ke fauteuil? Gebruik onze configurator om uw 
eigen individuele wensen online samen te stel-
len 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 “Configura-
tor” en probeer het uit.

Onze actuele lijst van partners vindt u op onze 
website viasit.com/nl/contact
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Organic Work
 Design: Palma Kunkel Architektur + Design

Organic Work is a versatile and acoustic area for working that provides a 
retreat for concentrated individual work. With a table surface and a range of  
mountable accessories, your workspace can be individually and flexibly 
arranged. Whether it is used as “work cell”, an enclosed space for equipment 
or a cloakroom, Organic Work will transform required functions into integrated 
areas in open spaces.

Organic Work is een veelzijdige ruimteverdeler. De werkplek is uitgerust met 
een werkblad en een akoestische wand, welke uitermate geschikt is voor 
 geconcentreerd werken. Door middel van diverse aan te brengen accessoires 
kan de werkplek compleet uitgerust worden en worden vormgegeven.  Organic 
Office is tevens inzetbaar als garderobenis of bijvoorbeeld een  printerruimte. 
Deze faciliteiten kunnen daarom dan ook éénvoudig worden geïntegreerd in 
een open space.
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Organic Work is a modular panel system. It  
organises open space with the use of func-
tional cubicles as temporary workspaces, 
private think spaces, equipment spaces or 
even cloakrooms. Organic work accessories, 
which are simple and practical can also be 
used with Organic Link or Lite.

Organic Work is een modulair wandensysteem. 
De functionele nissen zoals voor een werk-
plek, garderobe- of printerruimtes zijn uiterma-
te geschikt voor een open space. De wit ge-
kleurde accessoires zijn tevens toe te passen 
in combinatie met Organic Link en Lite.

Workbooth
Geruisloze nis
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Multi-purpose hook
Accesoirehaak

Shelf
Legbord

Whiteboard
Whiteboard

Work booth with power and data  
module and wire management
Werkplek met kabeldoorvoer, Schuko-
stekkerdoos of USB aansluiting

Cloakroom
Garderobenis
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Showroom 

Paris
 

Viasit Bürositzmöbel GmbH  
55 Rue des Petites Écuries 
75010 Paris, Frankreich 
paris@viasit.com 
Tel. +33 (0) 1 40 41 05 88
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In 2020, Viasit opened a new showroom in 
Paris. The showroom presents the companies 
ever growing product range under one roof  
which, in addition to the classic office 
chair, includes more and more solutions for 
open spaces, lounges, home offices and 
communication zones. The new showroom in 
the city offers not only more space, but also 
more comfort for visitors, with its ground floor 
easily accessible location.

In 2020 heeft Viasit een 140m² nieuwe show-
room in Parijs geopend. Viasit presenteert 
hier het groeiende Viasit-assortiment, dat niet 
alleen de klassieke bureaustoel omvat, maar 
ook steeds meer zitmeubilair voor lounges en 
communicatiezones. De nieuwe showroom 
in het stadscentrum biedt niet alleen meer 
ruimte, maar ook meer comfort voor bezoekers, 
aangezien deze zich op de begane grond 
bevindt en drempelvrij is.
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Coloq
 Design: Palma Kunkel Architektur + Design

Our ancestors sat around fires listening to each other, coming up with ideas and 
comparing notes, illustrating that spontaneous communication achieves more. 
Coloq is a lightweight adaptable soft seat with a carry strap for mobility. Coloq 
is the ideal seat for spontaneous moments of communication, relaxation, and 
collaboration. The Coloq stool in its quadratic form is the basic unit. Three stools 
form a bench, and nine stools form a sitting island. The unique removeable “tea 
tray” transforms any stool into a side table. Coloq can be upholstered with any 
fabric from the Viasit collection. 

Informele communicatie levert in sommige situaties vaak meer op dan in een  
setting waarbij we gebruik maken van het traditionele zitmeubilair. De modules 
van het Coloq programma maakt het u mogelijk, éénvoudig ideeën op te doen, 
van gedachte te wisselen en op een ontspannen manier naar elkaar te luisteren. 
Coloq is licht en handzaam en dankzij de greeplussen éénvoudig te verplaatsen. 
Coloq is het ideale meubel voor informele communicatiemomenten. De basis 
van de Coloq is het vierkante zitelement. Drie van deze elementen vormen een 
bank en negen elementen vormen een zittend eiland. Het unieke afneembare  
« dienblad » transformeert het basis zitelement in een bijzettafeltje. Coloq kan in 
iedere stof uit de Viasit collectie gestoffeerd worden.
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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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Fabrics and Finishes
Stoffen en kleuren 

The trend towards lounge furniture with its large 
textile surfaces has given interior designers 
completely new, additional design options for 
office spaces. Especially where there is public 
traffic, colours and materials are adapted to 
the corporate design and reflect the corporate 
image. And wherever they are used, they 
influence our mood and our motivation. Viasit 
supports its customers with a ranging choice 
of over 150 upholstery fabrics in its “Collection” 
and, — for example made using polyester, 
plant fibres, wool, fine leather, or hygienic faux 
leather.

De vraag naar loungemeubelen met grote 
 gestoffeerde oppervlakken geeft interieuront-
werpers geheel nieuwe, aanvullende inrich-
tingsmogelijkheden voor kantoren. Vooral daar 
waar openbaar verkeer is, worden kleuren en 
materialen toegepast die de huisstijl en het 
imago van het bedrijf weerspiegelen. En waar 
ze ook gebruikt worden, ze beïnvloeden  onze 
stijl en onze productiviteit. Viasit biedt een 
standaard assortiment van meer dan 150 meu-
belstoffen uit de “Viasit Collection”, vervaardigd 
uit polyester, plantenvezels, wol, duurzaam 
 leder of huidvriendelijk kunstleder.
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Like new
 Als nieuw

To maintain the value and longest service life of your 
seating furniture, we recommend regular cleaning and 
maintenance. Services. Protecting your furniture from 
wear and tear and dirt saves you investment costs on 
the bottom line — and the planet has less waste to deal 
with.

Om de duurzaamheid van uw zitmeubelen te behou-
den en ervoor te zorgen dat ze zo lang mogelijk in  
gebruik blijven, bieden wij u onze reinigings- en onder-
houdsservice aan, af fabriek of ter plaatse in uw 
 bedrijf, zelfs voor grotere volumes en producten van 
derden, zonder verstoring van uw normale bedrijfsac-
tiviteiten. Door uw meubelen te beschermen tegen slij-
tage en vuil bespaart u op uw investeringskosten en 
dit komt natuurlijk ten goede aan onze planeet.



Blooming
Bloeiend

We are driven by a passion for homely spaces with  
personality. Viasit stands for good sitting every-
where, whether at the office workplace or wherever  
holistic furnishings with an individual touch are  
planned and equipped — in modern office land-
scapes, of course, but also in hotels, public spaces, 
education, healthcare, the public sector and in the 
home office. Viasit furniture is characterised by 
its functionality and aesthetics, quality, value for 
money and above all by its resource-saving and 
socially responsible production. Simply “Made in 
Germany”.

Wij worden gedreven door een passie voor huise-
lijke werkruimtes met persoonlijkheid. Viasit 
staat overal voor goed zitten, of het nu achter de 
 werkplek is of overal waar totaalinrichtingen met 
een  individuele touch ontworpen en ingericht 
 worden, in moderne kantoorlandschappen natuur-
lijk, maar ook in hotels en scholen. Of in het thuis-
kantoor. Viasit meubelen worden gekenmerkt door 
hun functionaliteit en esthetiek, en vooral door  
hun grondstofbesparende en sociaal verantwoorde 
productie. Gewoon “Made in Germany"”.
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Calyx
 Design: Palma Kunkel Architektur + Design

Calyx is a contemporary lounge chair that is as comfortable as it looks. The  
one piece seat shell is upholstered with high quality moulded foam and finished 
to an extremely high standard. Calyx may soon become your favourite new chair 
and is suitable for multiple applications including meeting, greeting, waiting, 
work, rest and play or even a cosy evening’s reading?

Calyx is een moderne loungestoel die net zo comfortabel aanvoelt als hij eruit-
ziet. De zitting, de rugleuning en de armleuningen vormen één geheel, bekleed 
met een hoogwaardig vormschuim. Misschien wordt de Calyx uw nieuwe favo-
riete stoel voor formeel of informeel overleg, of om 's avonds thuis heerlijk een 
boek in te lezen?
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All good things come in threes, and Calyx is 
no exception. Three frame types give users a 
variety of choice, style, reliability, and smooth 
movement: The solid oak four-leg version, 
available in a choice of natural, white or black. 
The steel sled type frame or the four star 
aluminum base with height adjustment, tilt, 
and swivel.

Drie verschillende onderstellen zorgen bij de 
Calyx voor een stabiele basis. De eiken houten 
vierpoots versie in het wit, zwart of eiken 
 natuur, het kruisvormige metalen  sledeframe 
en de vierteens kruisvoet met veiligheids 
gaslift.

A comfortable choice
Een comfortabele keuze
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     ↗
More visitor and conference 
chairs in MEET catalogue
Meerdere bezoeker- en 
conferentiestoelen vindt u in de 
brochure MEET
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 Surface 
hygiene

 Oppervlaktehygiëne
Since the Covid pandemic, hygiene has played an even 
more important role in office and contract furniture. 
Protection against germs is provided by our special anti-
microbial coating for plastic and textile surfaces, which 
also protects your furniture against dirt and abrasion. 
These high-tech coatings can be applied in our factory 
by request. This treatment also makes ecological sense: 
your furniture will last longer and will not require cleaning 
or disinfecting by hand with harsh chemicals so often. 
You won’t notice anything when you use the furniture: it 
looks exactly the same after treatment as it did before, 
and the haptic properties also remain.

Sinds Covid speelt hygiëne een nog belangrijkere rol in  
de kantoor- en projectinrichting. Onze antimicrobiële 
 behandeling voor kunststof- en textieloppervlakken bie-
den bescherming tegen ziektekiemen en beschermen 
uw meubelen ook tegen vuil en slijtage. Deze hightech 
coatings kunnen op ecologisch verantwoorde manier 
af fabriek of bij u ter plaatse worden aangebracht. Uw 
 meubelen gaan langer mee en hoeven minder vaak met 
de hand, of met agressieve chemicaliën te worden  
gereinigd of gedesinfecteerd. U merkt er niets van wan-
neer u het meubel gebruikt: het ziet er na de behande-
ling exact hetzelfde uit als ervoor en ook de uitstraling 
blijft hetzelfde.



 Feel-good 
spaces

 Geordend 
Most recently we have experienced the Home 
Office. Our previous work habitats, old, purely 
utility optimised closed offices, conference rooms 
canteens in depressing unfriendly colours are 
no longer acceptable!. The office may continue 
to be functional but must become more flexible, 
more colourful and more homely. Places for 
quiet concentration work are just as much in 
demand as places for making plans together and 
exchanging thoughts. Flexible furniture such as 
System4 make it easier to adapt the office to the 
changing needs of the workers.

In vergelijking met de beleving van het thuiswer-
ken, zijn de traditionele kantoren met de werk-
plekken, vergaderzelen en een kantine vaak 
kleurloos en niet meer van deze tijd. Het moet 
 natuurlijk functioneel blijven, maar het mag 
 flexibeler, kleurrijker en huiselijker worden. Plaat-
sen om rustig geconcentreerd te kunnen  werken 
zijn even gewild als werkplekken om samen je 
creativiteit te uiten en van gedachten te  
wisselen. Flexibele meubelsystemen zoals  
System4 maken het gemakkelijker om het kantoor 
aan te passen aan de veranderende behoeften 
van de werknemers.
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Ingenious “best” ideas are usually particularly simple. With System4, tubular 
steel profiles are connected with patented elements , and steel panels are 
inserted in between. Combined with a wealth of useful functional accessories, 
this simple basic idea results in a furniture system with practically unlimited 
possibilities. When you choose System4, you are making a future-proof decision 
that retains its value for a long time, due to the high-quality materials we use in 
construction and its adaptability. The design language of System4 also outlasts 
all trends and fashions,oday and in the future.

Geniale ideeën zijn meestal de meest eenvoudige. Bij System4 worden stalen 
buizen verbonden met gepatenteerde verbindingsknopen, met daartussen  
geklemde stalen panelen. Gecombineerd met een overvloed aan nuttige func-
tionele accessoires, resulteert dit eenvoudige idee in een meubelsysteem met 
vrijwel onbeperkte mogelijkheden. Als u voor System4 kiest, neemt u een  
beslissing die de toekomst veilig stelt. Omdat System4 zeer duurzaam is. Dit is 
te danken aan de duurzame materialen die wij voor System4 gebruiken en het 
aanpassingsvermogen ervan. De designtaal van System4 is ook bestand tegen 
alle trends en stromingen. Vandaag en in de toekomst.
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Lift up doors with or without lock
Afsluitbaar met of zonder slot

Doors
Deurtjes

Whole or half drawers
Diepe of ondiepe lades

Display shelves
Brochurehouder

 Looks great, does a lot!
Ziet er goed uit, en is veelzijdig 

Thanks to its timeless classic look, System4 
fits as seamlessly into modern environments 
as it does into a stuccoed Wilhelminian villa. 
In today’s digitalised office, less storage space 
is needed than in the past. No problem for 
System4: its adaptability is demonstrated 
anew, and it can be used to design mobile 
workstations, room dividers in open spaces 
and much more.

Dankzij zijn klassieke uiterlijk past System4 
net zo goed in een moderne als in een klas-
sieke omgeving. Het digitale kantoor van  
vandaag heeft minder opbergruimte nodig dan 
in het verleden. Geen probleem voor System4: 
Het aanpassingsvermogen is opnieuw aange-
toond en kan toegepast worden voor het  
ontwerp van flexibele inrichtingen, als room 
devider in kantoortuinen en nog veel meer.
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Eenvoudig scannen 
en configurereren

Top rail
Reling

Freely confi gurable
Vrij te confi gureren

Simply scan and 
try the configurator

— 78 —



Opaque glass tops
 Gesatineerd glazen topblad

Real wood top surfaces
 Massief houten topblad

Corner module
 Hoekmodule

Castors
Met wielen
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Do your requirements change? System4 changes 
with them. System4 furniture can be converted 
and extended as required using standard tools.

Open to change
Open voor veranderingen 
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Uw behoeften veranderen? System4 veranderen 
met u mee. System4-meubelen kunnen met stan-
daard gereedschap naar behoefte worden omge-
bouwd en/of uitgebreid
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Taupe
Taupe

Oak
Eiken

Walnut
Noten

Clear 
glass
Helder glas

Satined glass
Gesatineerd glas

Glides, 4, 10, or 15 cm
Stelpoten, 4, 10 of 15 cm

Soft castors
Zachte wielen

Black, plastic
Zwart, Kunststof

Chrome
Chroom

Hard castors
Harde wielen

Laurel green
Lauriergroen

Silver
Zilver

White
Wit

Black
Zwart

40,4
75

37,5

Panels / Panelen

For top, sides, front / Voor bodem, achterwand en zijwand
More colours are available in the confi gurator  / U kunt meer kleuren vinden in de confi gurator

Top surfaces / Abdeckplatten

Real wood / Massief hout

Glass panels / Glazen panelen

Glides, castors / Poten en wielen
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Lacquered glass, colours according to RAL 
Gelakt glas, kleuren volgens RAL

ESG glass, 10 mm thick, chamfered edges, polished 
ESG Glas, 10 mm dik, met facetrand en gepolijst 

Table sizes / Tafelmaten

80 ×  80 cm, 80 × 160 cm, 80 × 180 cm, 100 × 200 cm 
Height / Hoogte: 74 cm

High gloss finish / Hoogglans

Graphite mfc top, 19 mm thick, rounded ABS edge, 2 mm 
Melamine, 19 mm dik, ABS afgeronde rand, 2 mm

matt / Mat 

Clear glass 
Helder glas 

Opaque glass 
Gesatineerd glas 

White 
Wit 
EGGER  
W1000 ST2

Anthracite 
Antraciet 
EGGER  
U961 ST2

Pearl grey 
Parelgrijs 
EGGER  
U763 ST15

Black 
Zwart 
EGGER  
U999 ST2

EGGER  
W1000 ST30

EGGER  
U961 ST30

EGGER  
U999 ST30

Tabletops / Tafelbladen 
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Viasit, Neunkirchen
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Viasit is a medium-sized family company in 
the best sense of the word. Quick decisions 
over short distances and continuity are 
important cornerstones of our success. Our 
corporate culture is shaped by a spirit of 
partnership. Many of our employees have 
been with Viasit for decades. We also maintain 
personal relationships based on mutual trust 
and respect with specialist dealers, sales 
partners, and importers all over the world.

As a company, we are eager to learn. We 
watch the market carefully and are open to 
innovations and further developments.  
Because at the center of all our efforts are the 
changing wishes and needs of our customers. 
This is shown by our steadily growing product 
range and the well-stocked shelf with design 
and sustainability prices. We at Viasit look for-
ward to getting you excited about us.

Viasit is een middelgroot familiebedrijf in de 
beste zin van het woord. Snelle beslissingen 
zonder omwegen en continuïteit zijn belang-
rijke hoekstenen van ons succes. Samen-
werking als partners kenmerkt onze bedrijfs-
cultuur. Veel van onze medewerkers zijn al 
tientallen jaren werkzaam bij Viasit. Wij  
hebben ook persoonlijke relaties met dealers, 
distributiepartners en importeurs over de  hele 
wereld, waarbij wederzijds vertrouwen en  
respect op de voorgrond staan. Als bedrijf zijn 
we leergierig. We houden de markt oplettend 
in de gaten en staan open voor innovaties en 
verdere ontwikkelingen. Want in het middel-
punt van al onze inspanningen staan de  
veranderende wensen en behoeften van 
 onze klanten. Dat blijkt uit ons voortdurend 
 groeiende productengamma en de vele bekro-
ningen en gewonnen prijzen. Wij bij Viasit  
verheugen ons erop u ook enthousiast over 
ons te maken!

It’s a family business
Familiebedrijf

Thomas & Werner Schmeer
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