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Het huis waar gewerkt wordt



The professional home

Onze huizen zijn van oudsher opgedeeld in kamers met specifieke functies. Tegen-

woordig is het leven in huis steeds meer flexibel geworden. We streamen series in de 

keuken, eten in bed en werken in de woonkamer. Deze verandering van gedrag stelt 

nieuwe eisen aan onze huizen en laat ons meer stilstaan bij hoe we het huis inrichten. 

Nu er steeds meer mensen vanuit huis werken, hebben we meerdere mogelijkheden 

om onze thuiswerkomstandigheden te verbeteren. Dit kan op een aantal manieren 

gedaan worden. Een optie is een speciale werkplek in te richten, voorzien van spe-

ciaal kantoormeubilair,  Daarnaast kunnen we ons huis inrichten met dynamisch meu-

bilair, dat voor zowel ontspanning als werk gebruikt kan worden. 

De natuurlijke behoeften van het lichaam blijven hetzelfde, of u nu uw avondeten aan 

het eten bent of een presentatie voor uw werk voorbereidt. Naar een pan reiken om 

voor een tweede keer op te scheppen is dezelfde beweging als wanneer u naar de 

telefoon op uw bureau reikt. Als u zich uitrekt, nadat u van het eten heeft genoten, 

voert u dezelfde beweging uit als wanneer u achterover leunt bij het beantwoorden 

van een telefoontje. 

Door de beweging als uitgangspunt te nemen bij het ontwerpen, zorgen we met onze 

producten voor balans in het dagelijks leven, voor lichaam en geest, op het werk en 

thuis. Ontdek samen met ons een selectie van onze meest veelzijdige stoelen.

Het huis waar gewerkt wordt



Sinds de introductie in 1979 heeft Variable een buitenge-
wone zitbeleving gebracht. Dankzij het gebogen houten 
onderstel stimuleert  de Variable subtiele bewegingen. 
Doordat de natuurlijke bewegingen van het lichaam 
gevolgd worden, laat de stoel u zelf de balans vinden. De 
licht afl opende zitt ing en de karakteristieke scheenkus-
sens zorgen voor een geopende zithouding. Zo zit u op-
timaal, balanceert  u voort durend en zijn de rompspieren 
altijd actief. De stoel, die ontworpen is als een open con-
structie zonder mechanische verstellingsmogelijkheden, 
is licht en kan eenvoudig verplaatst worden. De unieke 
functionele kwaliteiten en iconische vorm van de Variable 
maken hem een ideale toevoeging aan iedere werkplek 
of kantoor aan huis.

Peter Opsvik, 1979
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03

Variable™



Variable

In Aarhus, Denemarken, werkt fotograaf Marianne Jacobsen 
vaak op haar Variable aan de eettafel. Hier afgebeeld in de kleur 
Oxide uit de Monochrome Series, zorgt de Variable voor een 
schitterende toevoeging aan haar harmonieuze ruimte.
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Variable

Patt ern designer Silvia Stella Osella heeft een speciale werkhoek 
in haar ruime woonkamer. Variable in naturel hout, bekleed met 
Revive van Kvadrat past hier perf ect. Door de optionele rugleun-
ing toe te voegen wordt voor nog meer fl exibiliteit gezorgd en 
zijn nog meer houdingen mogelijk.
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Variable
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Het kan lastig zijn om balans te vinden in 
het dagelijks leven. Het hoeft echter niet 
lastig te zijn om balans vinden terwijl u zit. 
In Alessandra’s huis in Milaan past de Vari-
able in Stone uit de Monochrome Series 
uitstekend bij haar helderblauwe muren.



Variable

Zoals de naam al aangeeft, stimuleert 
Variable variatie en de knielende houding 
is een van de vele varianten. Het gebogen 
onderstel laat u moeiteloos van houding 
wisselen zonder uw creatieve flow te on-
derbreken.
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De Move, in 1984 ontworpen door Per Øie, is de stoel 
in de Varier-collectie die de meeste bewegingsruimte 
biedt. De stoel laat u, dankzij de bolle houten schotel-
voet, het afgeronde zadel en hoogteverstelling door 
middel van een gasveer, actief uw balans vinden en 
vasthouden, terwijl u de ondersteuning houdt die u 
nodig heeft om comfortabel te blijven zitten. Move is 
de perfecte partner voor een in hoogte verstelbaar 
bureau of wanneer u handelingen verricht waarbij 
bewegingsvrijheid essentieel is.

Move

Move™
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Per Øie, 1985



De schotelvoet van de Move is gemaakt van beuken mul-
tiplex, bedekt met een fineer van essenhout. Het is hand-
matig geschuurd en heeft een coating van op water geb-
aseerde, niet-giftige lakken, wat voor een schitterende 
afwerking zorgt. De gasveer is in Duitsland geproduceerd 
en bevat gas onder hoge druk, waardoor de hoogtever-
stelling soepel en betrouwbaar is. Een zacht gevormd za-
del van foam met drie identieke zijden draagt bij aan het 
gebruiksgemak van de stoel.

Move

In Franziska’s huis in Duitsland is Move meer dan simpelweg een 
bureaustoel. Doordat hij zo licht is, is hij makkelijk te verplaatsen 
naar waar het gezin hem dan ook nodig heeft. Move wordt geb-
ruikt in de keuken en op de kamer van haar zoon.
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Move

Een voor jou en een voor mij. Move is geweldig als extra stoel, 
zowel op de werkplek thuis als in de woonkamer als er gasten 
zijn. Hier afgebeeld in Antonia’s huis in München.

11



12

Move

Move in de kleur Revive Pale Apricot van 
Kvadrat met een zwartgelakte schotelvoet 
in Claudia’s huis in Berlijn.

Move is eenvoudig op maat te maken. Met de keuze uit 3 
verschillende gasveer hoogtes en 2 verschillende afmet-
ingen van het zadel, maakt u de stoel die het beste past 
bij uw individuele eisen.



Move
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Actulum is een allrounder. Hij maakt beweging en afwisseling mogelijk 
in iedere situatie die zich voordoet als u aan tafel zit. Hij is geschikt voor 
individuele werkplekken, zowel aan vergader- als eettafels. Actulum is 
even veelzijdig als comfortabel. 

Actulum

Actulum™
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Peter Opsvik, 1995



Actulum

Bewegen kost geen enkele moeite als u op de Actulum zit. Leun voor- of 
achterover en het gebogen houten onderstel zorgt voor een pendelbeweg-
ing die beantwoordt aan de natuurlijke neigingen van het lichaam. Actulum 
heeft een dunne rugleuning met een flexibel scharnier, dat als doel heeft om 
zoveel mogelijk zithoudingen mogelijk te maken. De gestoffeerde rug- en 
zitkussens zorgen voor een zacht oppervlak, zonder de stoel te laten inboet-
en aan luchtigheid.

15

Zowel aan de eettafel als in het thuiskantoor in dit appartement in Oslo, Actulum in 
naturel gelakt hout ziet er overal geweldig uit.



Actulum
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Actulum is beschikbaar in een naturel of zwarte afwerking en een breed sca-
la aan stoffen en kleuren. Het houten onderstel is gemaakt van gelamineerd 
beuken- en essen multiplex. Dankzij hitte en druk komt het aan zijn karakter-
istieke vorm. Het onderstel en de armleuningen zijn van één enkel stuk ge-
perst multiplex gemaakt, wat voor een markant visueel profiel en vloeiende 
bewegingen zorgt.



De Thatsit zorgt voor balans in alle houdingen, dankzij de 
holle rugleuning en het gebogen houten onderstel. Thatsit is 
de ideale werkstoel, zowel thuis als op kantoor, en is ontwor-
pen voor het moeiteloos afwisselen van houdingen. De stoel 
stimuleert u om voorover te leunen wanneer u zich concen-
treert op een taak en hij stimuleert u om achterover te leunen 
wanneer u op uw volgende briljante idee aan het broe- 
den bent. Thatsit is verstelbaar, waardoor u uw eigen ideale 
instellingen kunt vinden.

Thatsit

Thatsit™
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Peter Opsvik, 1991



Thatsit heeft, als doorontwikkeling van de iconische Variable, een 
bredere zitting, een rugleuning die in hoogte en diepte verstelbaar is 
en hij heeft zelfs verstelbare scheenkussens. Het karakteristieke rug-
deel in de vorm van een vleugel is perfect om uw ellebogen op te laten 
rusten. Of draai de stoel volledig rond om er met uw bovenlichaam 
tegenaan te leunen, als afwisseling en voor nieuwe perspectieven.

Thatsit
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Thatsit is beschikbaar in een naturel of zwarte afwerking en een breed 
scala aan stoffen en kleuren. Het houten onderstel is gemaakt van 
gelamineerd beuken- en essen multiplex. Dankzij hitte en druk komt het 
aan zijn karakteristieke vorm. Deze traditionele houtbewerkingstechniek 
maakt extreme vormen, die langdurige druk kunnen weerstaan, mo-
gelijk. De beperkingen die het werken met massief hout met zich mee 
brengt, zijn op die manier geen obstakel meer. Zo kunnen wij functionele 
meubels maken, die gebaseerd zijn op creatieve ontwerpen. De zitting, 
rugleuning en de scheenkussens zijn speciaal gevormd om optimaal 
comfort te bieden. Dit maakt dat er een zitervaring geboden kan worden 
die zowel ondersteunend als dynamisch is.
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Varier Furniture 

www.varierf urniture.com 


