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ZOLOUTIONS A/S

Zolutions tilbyder et bredt udvalg af 

møbler og professionel rådgivning i for-

bindelse med indretningsløsninger til 

både private og offentlige virksomheder. 

Vi har indenfor de seneste 25 år specia-

liseret os indenfor kontormøbler samt 

designmøbler til det danske erhvervsliv. 

Vores konsulenter, indretningsarkitekter 

og montører hjælper med alt fra ergono-

misk rådgivning, farvesætning til belys-

ning og montering. Mange virksomheder 

møder i dag udfordringer med at indrette 

arbejdspladser/rum til forskellige menne-

sker og mange forskellige behov, da et 

rums indretning har stor betydning for 

hvordan vi lever, trives og omgås hinan-

den på. For at sikre dig den optimale løs-

ning visualiserer vi det færdige resultat 

- inden du beslutter dig. 

Vi samarbejder med de bedste og hjæl-

per dig gennem hele processen. Kontakt 

os og lad os sammen tage en dialog om-

kring indretning af din arbejdsplads. 

www.zolutions.dk

Telefon +45 7070 7473

"NYD DEN OVERLEGNE SIDDEKOM-

FORT" 

fortæller dig stort set alt, hvad du behøver 

at vide om os. Interstuhl brandet repræ-

senterer især højeffektive siddeløsninger, 

som fremmer velvære og glæde på arb     

ejdet. Alle vores produkter er kendeteg-

net ved intelligent og innovativ teknolo-

gi. De udstråler den typiske Interstuhl 

æstetik - vi kalder det ”Æstetisk”. Dette 

er mere end bare et enestående design. 

Vores ambition er at skabe en oplevelse 

for alle sanser - en holistisk, innovativ 

og teknisk tiltalende oplevelse. Men alle 

vores produkter tilbyder også maksimal 

effektivitet - miljømæssigt, økonomisk og 

ergonomisk. De beskytter vores vigtigste 

ressource: mennesket. Interstuhl bran-

det omfatter alle typer for siddende ar-

bejde i kontormiljøer. Produktsortimen-

tet indeholder kontorstol, besøgsstole, 

seminar- og konferencefaciliteter, sid-

demøbler til vente- og receptionsom-

råder samt stole til kontorlandskaber. 

På den anden side af skrivebordet ser 

Interstuhl sin rolle som pioner for vellyk-

ket forretningskommunikation. Interstuhl 

giver 10 års garanti på alle produkter.

SELSKAB
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SILVER 362S

SILVER 162SSILVER 100S SILVER 262S

Mere information 
 om SILVER Mere information om VINTAGEIS5

VINTAGEIS5 32V2

VINTAGEIS5 11V7VINTAGEIS5 1V11VINTAGEIS5 1V60

Nominierung zum
Designpreis

der Bundesrepublik
Deutschland
2006 & 2008

guldmedalje
BÜ'RO 2007

Poznan

 Drivkraften bag Silver er glæden og nysgerrigheden ved at opdage en ny æste-
tisk form og fun.

OVERSIGT OVER FORDELE - SILVER:

Chef kontorstol, besøgsstole  
og konferencestole
}	Eksklusivt læder
}	Børstede aluminiumdele
}	Højdeindstilleligt sæde

OVERSIGT OVER FORDELE - VINTAGEIS5:

Chef kontorstol: 
}	Smart Motion Technology, låsbar
}	Auto-Flow armlæn / 4D armlæn / ringarmlæn
} Lændestøtte, højde- og dybdejusterbar 
} Polstring med rørformet syning
}	Vægtregulering i flere niveauer
}	Fleksibel justering af sædehældning

Den elegante VINTAGEIS5 serie skaber en ny stildimension. Den er en unik  
kombination af elegance, intelligens og kontinuitet. Den innovative karakter 
er et typisk kendetegn ved hele stoleserien og imponerer i samtlige modeller - 
hvad enten det gælder kontorstole, chef stole eller konferencestole.

SILVER 
THE CHAIR 

AMONG CHAIRS.

VINTAGEIS5

ENGINEERED FOR 
EXCELLENCE.



Mere information om VINTAGEIS5

VINTAGEIS5 17V7

VINTAGEIS5 16V2VINTAGEIS5 16V7 VINTAGEIS5 17V2

OVERSIGT OVER FORDELE - VINTAGEIS5:

Kontorstole: 
}	Smart Motion Technology, låsbar
}	Auto-Flow armlæn / 4D armlæn / ringarmlæn
}	Netudførelse: Bionic-effekt takket være latexprint 
}	Polstret udførelse: Lændestøtte, højde- og dybdejusterbar 
}	Vægtregulering i flere niveauer
}	Fleksibel justering af sædehældning

Den elegante VINTAGEIS5 serie skaber en ny stildimension. Den er en unik  
kombination af elegance, intelligens og kontinuitet. Den innovative karakter 
er et typisk kendetegn ved hele stoleserien og imponerer i samtlige modeller - 
hvad enten det gælder kontorstole, chefdrejestole eller konferencestole.

Mere information om VINTAGEIS5

VINTAGEIS5 1V60VINTAGEIS5 1V11VINTAGEIS5 14V7

VINTAGEIS5 11V7
OVERSIGT OVER FORDELE - VINTAGEIS5:

Konferencestole: 
}		Lukket ryglæn / åbent ryglæn med aluminiumstel
}	Ringarmlæn / ringarmlæn med læderbetræk
} Vippefunktion, låsbar

Den elegante VINTAGEIS5 serie skaber en ny stildimension. Den er en unik  
kombination af elegance, intelligens og kontinuitet. Den innovative karakter 
er et typisk kendetegn ved hele stoleserien og imponerer i samtlige modeller - 
hvad enten det gælder kontorstole, chefdrejestole eller konferencestole.

VINTAGEIS5

ENGINEERED FOR 
EXCELLENCE.

VINTAGEIS5

ENGINEERED FOR 
EXCELLENCE.
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Membranteknologi og Body-Float synkronmekanik skaber en fantastisk siddeop-
levelse. Membranryglænet fås i hvid eller sort og mange forskellige attraktive  
polstringer og læderbetræk, det betyder at AirPad til enhver tid kan få et helt 
nyt look.

AIRPAD    
EN KOMBINATION AF

BALANCE OG TEKNOLOGI.

AIRPAD 3C72 AIRPAD 5C35

AIRPAD 3C42

Mere information om AIRPAD

OVERSIGT OVER FORDELE - AIRPAD:

Kontorstole
}	Membranryglæn
}		Body-Float synkronmekanik, låsbar
}	Vægtregulator, trinløs justering
}	Ryglæn - højdeindstilling
}	Mekanisk sædedybdeindstilling

Besøgs- og konferencestole
}	Membran ryglæn
}	Dynamisk ryglæn
}	Stålrørsstel
}	Armlæn, plast

2009 Mere information om CHAMP

CHAMP 1C62

CHAMP 3C02

OVERSIGT OVER FORDELE - CHAMP:

CHAMP
EN KOMBINATION AF  

ELEGANCE OG TEKNOLOGI.
Elegant design, segmenteret polstring, exceptionel teknologi - Bodyfloat. Denne 
innovative mekanisme skaber en følelse af glidende, flydende bevægelse, når 
man sidder eller læner sig tilbage. Med sin stille autonomi hører Champ hjem-
me i kontorrum, der er møbleret på en sofistikeret måde. Kontorstolene har to 
forskellige højder takket være segmenterne. Produktsortimentet afrundes af 
forskellige besøgs- og konferencestole.

Kontorstole
}		Body-Float synkronmekanik, låsbar
}	Vægtregulator, trinløs justering
}	Mekanisk sædedybdeindstilling
}	Ryglæn - højdeindstilling

Besøgs- og konferencestole
}	Stålrørsstel
}	Armlæn, plast

98
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YOSTERIS3 365Y

YOSTERIS3 152Y

Mere information om YOSTERIS3

YOSTERIS3

GEDIGENT UDSEENDE 
OG ULTIMATIV YDEEVNE.

OVERSIGT OVER FORDELE - YOSTERIS3

Pålidelighed, kvalitet, tidløshed og perfekte siddeegenskaber kombineret med 
funktionel effektivitet og optimal ydeevne - alt sammen kendetegn ved denne 
produktfamilie. Den ideelle løsning, hvis du leder efter en stol, som ikke skal 
dominere rummet, men som ubesværet og roligt glider ind i ethvert klassisk 
arbejdsmiljø. Perfekt for alle, der ønsker at sidde sundt og bekvemt. YOSTERIS3 
udstråler ro og sikkerhed og har en diskret tilstedeværelse. 

Kontorstole
}	Synkronmekanik, låsbar
}	Vægtregulator, trinløs justering
}		Bagside af stol har plast cover, sort
}	Højdeindstilling af ryglæn

Besøgs- og konferencestole
}	Stålrørsstel
}	Armlæn, plast, sort
}		Bagside af stol har plastbetræk, sort
}	Afstandsstykke til stabling

Mere information om GOAL

GOAL 102GR

GOAL 152GR GOAL 302GR

GOAL
BARE GOD!

OVERSIGT OVER FORDELE - GOAL:

Goal er en førsteklasses, ergonomisk kontorstol. En kontorstol, der behage 
alle, og en som virkelig kan det med alle sine modeller, der er lige så forskellige 
som de mennesker, der sidder i dem.

Kontorstole
}	Synkronmekanik, låsbar
}	Vægtregulering, flere niveauer
}	Højdeindstilling af ryglæn
}		Bagside af stol overpolsteret

Besøgsstole
}	Stålrørsstel



EVERYIS1 er en ukompliceret kontorstol, perfekt til fremtidens kontor, hvor  
arbejdspladser i stigende grad bliver mobile, fleksible og modulopbyggede. 
Den omfatter en ny enkelhed ved siddende arbejde - både intuitivt og innova-
tivt. Den tilpasser sig til kroppens bevægelser, og om nødvendigt følger den 
sin bruger ind i det næste rum: kontoret går derhen, hvor du gå.

Mere information om EVERYIS1

EVERYIS1 182E

EVERYIS1 172E EVERYIS1 186E

OVERSIGT OVER FORDELE - EVERYIS1:

Kontorstol
}		Ryglæn mesh, farve matcher plastkom-

ponenterne
}	Sæde, polstret
}		Vægtregulator, trinløs justering  

(med synkronmekanik)
}		Forskellige polstrings- og materiale-

muligheder

Mere information om BUDDYIS3

BUDDYIS3 270B

BUDDYIS3 420B BUDDYIS3 550B

OVERSIGT OVER FORDELE - BUDDYIS3:

Konferencestole 
}	Ryglæn mesh-betrukket
}	Sæde, polstret
}	Gyngefunktion, låsbar
}	Højdeindstilleligt sæde
}		Forskellige polstrings- og  

materialemuligheder

Besøgsstole, stabelbare
}	Ryglæn mesh
}	Sæde, polstret
}	Stålrørsstel
}	Afstandsstykke til stabling
}		Forskellige polstrings- og  

materialemuligheder

BUDDYIS3 Perfekt harmoni i enhver  situation. Tydelige optiske linjer med godt 
gennemtænkte detaljer. Praktisk og fleksibel. Fuld af karakter med optimal 
komfort. En lethed i berøringen, en tidløs frisk følelse og et gennemført intelli-
gent design er karakteristisk for denne stolefamilie.

EVERYIS1 
EVERYBODY. EVERYTIME.

EVERYWHERE. 

BUDDYIS3

COME TOGETHER.

1312



V100H V8016

INNOVATIONSPREIS
ARCHITEKTUR +
OFFICE Mere information om VLEGSIS3

C10V

C21V

C20V C12V

CURVEIS1

BEKVEMME SIDDEMØBLER  
TIL SEMINARRUM,  

CAFETERIER OG KONTORER.
Værsgo at tage plads. Vores familie af CURVEIS1 stole giver dig mere komfort 
og afslapning. Med sin symbiose af form og komfort kombinerer CURVEIS1 en 
ny lethed med harmoni og perfekte detaljeløsninger. CURVEIS1 serien giver en 
fantastisk siddeglæde.

OVERSIGT OVER FORDELE - CURVEIS1:

Besøgsstole, stabelbare:
}	Stel af forkromet stål
}	Armlæn, plast

Mere information om CURVEIS1 1514

V100K

VLEGSIS3 er en stabelbar rækkestol til såvel seminarer, konferencer og 
eventhaller som til uddannelsesinstitutioner og kantiner. Stolens særlige  
kendetegn er brugen af et originalt elegant elliptisk rør, som er bukket 60 gra-
der, dvs. i en skrå position. Det resulterer i den praktiske fordel, at de klassiske 
V-rammer automatisk rettes til og sikres, når de stables ovenpå hinanden.

Design: Martin Ballendat

OVERSIGT OVER FORDELE - VLEGSIS3:

Besøgsstole, stabelbare: 
}	Stel af forkromet stål 

Stabelbare borde:
}	Stel af forkromet stål
}	Bordplade (spånplade), 20 mm
}	Monteret med beskyttende betræk

VLEGSIS3 
KLASSISK FORM, 

ORIGINAL SIGNATUR



S10C

Mere information om SNIKEIS1

SNIKEIS1

GØR LIVET FARVERIGT, 
FRISKT OG SMUKT.

SNIKEIS1 stole bringer farve i spil. Sæderne er af førsteklasses plast i alle far-
ver, og ryggene er bløde og skinnende. Til kantiner eller caféer, venteværelser 
eller events eller alle andre steder, hvor der er behov for bekvemme stole med 
en ekstremt robust og rengøringsvenlig overflade.

OVERSIGT OVER FORDELE - SNIKEIS1:

Besøgsstole, stabelbare:
}	Stel af forkromet stål
}	Plastskal

KINETICIS5 710K

KINETICIS5 705K KINETICIS5 717K

Mere information om KINETICIS5

Barstol:
}	Metalkomponenter, aluminium
}		Forskellige polstrings- og materiale-  

muligheder, herunder integralskum

Ståborde med fast eller klapbar  
bordplade:
}	Metalkomponenter, aluminium
}		Forskellige materiale-  

muligheder

Ståborde i forskellige størrelser:
}	Metalkomponenter, aluminium
}		Forskellige overflader – hvid, sort, 

Amerikansk valnød og natureg

Alt i livet er bevægelse, lige fra begyndelsen. Det er sundt og hol-
der dig frisk, både mentalt og fysisk. Bevægelse ændrer os og er  
stimulerende: for ydeevne, koncentration og motivation.  Vi skabte KINETICIS5 
med øje for et nyt, levende og interaktivt arbejdsmiljø.

OVERSIGT OVER FORDELE - KINETICIS5:

KINETICIS5

DYNAMIK PÅ KONTORET. 
STÅR FOR MERE FLEKSIBILITET.

1716



UPIS1 U100

Mere information om UPIS1

UPIS1

KEEP MOVING!
Nye idéer er et spørgsmål om attitude. Med UPIS1 bliver både siddende arbej-
de og tankevirksomhed dynamisk: den intelligente universalstol ledsager sin 
ejer til spontane samtaler, workshops, møder og brainstorming-sessioner. 

Den holder medarbejderne i bevægelse og muliggør en fleksibel dagsorden.

OVERSIGT OVER FORDELE - UPIS1:

Universalstol:
	Højdeindstillelig via håndstrop
	Fås i seks trendy farver
	Blødt sædeindlæg i basaltgrå
	Skridsikker, afrundet bundplade

1918

TANGRAMIS5 T540 TANGRAMIS5 T510

Mere information om TANGRAMIS5 og APP

TANGRAMIS5 

T520 (venstre)
T530 (højre) TANGRAMIS5 skaber forbindelse. Uanset hvor folk venter, sam-

les uformelt eller ønsker at samarbejde. Hemmeligheden ligger 
i den dynamiske tilføjelse af elementer, som hver især har en 
klar rolle.ll I at reducere det hele til nogle få intelligent designe-
de moduler. Forbedret ved at tilføje gennemtænkt tilbehør, der 
gør arbejdet lettere.

OVERSIGT OVER FORDELE - TANGRAMIS5:

Sofa / Puf / bordelementer, pude
}		Metalkomponenter, poleret aluminium  

(undtagen T550 og T556)
}	Venstre og højre sædeelement
}	Polstret puf
}	Pude (med USB-opladerenhed som ekstraudstyr)
}	Bord, højdeindstilleligt
}	Utallige konfigurationsmuligheder

TANGRAMIS5 

JUST CONNECT.


