
Solix



Solix
Solix is the perfect multipurpose seating solution for your needs. Choose  
from a complete offer of chairs, education stools and bar stools to build your 
own design scheme. With a selection of 7 cool shell colours, 2 frame colours, 
3 frame designs and a variety of options Solix is the complete solution.

Solix is een voor u op maat gemaakte zitoplossing. Met de keuze uit een 
 multifunctionele stoel en een daarbij passende barkruk, kunt u bij de inrichting 
naar hartelust combineren. De zitschaal is verkrijgbaar in 7 attractieve kleu-
ren, twee framekleuren en drie framevarianten. De comfortabele zitschalen zijn 
 vervaardigd uit polypropyleen.



Come 
together

The basic needs that office workers have of 
their workspace are easily assessed: They should 
enable safe formal and spontaneous communi-
cation but also support concentrated work. They 
should offer retreat where you can recharge your 
mind and body. They should refl ect a harmonious 
aesthetic wherever possible. One thing is certain: 
despite home working there will still be offices 
in the future, but they will become more mobile, 
versatile and fl exible.

De basisvereisten voor mensen, werkend in een 
kantooromgeving, zijn snel opgesomd: Zowel 
 formele als informele communicatie moet moge-
lijk zijn, maar men moet ook geconcentreerd 
 kunnen werken en kunnen ontspannen, om de 
batterij weer op te laden. Natuurlijk moet het 
geheel zo harmonieus en esthetisch mogelijk 
worden vormgegeven. Eén ding is zeker: ondanks 
de thuiswerk situatie zullen er in de toekomst nog 
steeds kantoren zijn, maar deze zullen mobieler 
en fl exibeler worden.







The glass fibre reinforced polypropylene 
seat shell is the common denominator to all 
versions of Solix. In addition, you can choose 
from a variety of frames, enhance the sitting 
experience with seat cushions or add row 
linking for event applications. Which seating 
solution do you have in mind?

De met glasvezel versterkte zitkuip van poly-
propyleen is bij alle modellen van Solix stan-
daard. Daarnaast heeft u de keuze uit diverse 
framevarianten en biedt de Solix extra opties, 
zoals een comfortabele zitkussen, of stapel-
baar met een rijverbinding voor toepassingen 
bij evenementen. Welke zitoplossing heeft u in 
gedachten?

Please take a seat
Neemt u plaats





It’s up to you
De keuze is aan u

Versatile, light and adaptable — with numerous 
features and colour options, Solix is the 
chameleon amongst multipurpose chairs.

Veelzijdig, licht, universeel en met zijn talrijke 
 uitrustings- en kleurvarianten is de Solix de kame-
leon onder de multifunctionele stoelen.
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Four-leg chair
Vierpoots stoel

Optional armrests
Optioneel armleuningen

Optional row linking
Koppelbaar

Chair with skid frame
Draadstalen sledestoel

Optional seat upholstery
Zitkussen

Mobility trolley, skid frame chairs
Transportwagen voor sledestoel

Mobility trolley, four-leg chairs
Transportwagen voor vierpoots stoel

Bar stool
Barkruk

Optional writing tablet
Schrijftablet



Writing tablet
SchrijftabletStorage basket

Opbergen

Solix College is the ideal solution for seminars, 
education and training. From the ergonomically 
shaped seat shell, the integrated practical 
storage bay for books, bags and backpacks, to 
the optional writing tablet Choose from a  
selection of over 100 fabrics for the seat up-
holstery, and seven colours for the seat shell.

Solix College is de ideale zitoplossing voor 
seminars, op scholen en bij conferenties. 
Van de ergonomisch gevormde zitschaal en 
de praktische opbergruimte onder de zitting, 
waarin u boeken en tassen kunt opbergen, 
tot het optionele schrijftablet. Naast de 7 
attractieve kleuren van de zitschaal zijn er  
voor de zitkussen meer dan 100 bekledings-
stoffen beschikbaar.

Learning is fun
Leren is leuk 
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