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Deze winter bezoeken we opnieuw drie 
voorbeelden van interieurdesign: de loft 
van de stylist Chris Glass, een huis van 
Walter Gropius dat Barbara Hoppe en 
Martin Fischer liefdevol hebben gerestau-
reerd en de moderne, eco-cottage van  
de familie Jüttner. Elk van deze huizen  
heeft een eigen karakter en een unieke 
geschiedenis- dat onderstreept wordt  
door de producten van Vitra. 

De Plastic Chairs worden beschouwd als een van de bekendste ontwerpen van 

Charles en Ray Eames. In deze grote stoelenfamilie heeft één bepaald model zich 

altijd weten te onderscheiden: de Rocking Armchair Rod Base (RAR). Ondanks de 

compacte afmetingen biedt de stoel zelfs voor grotere gebruikers een aangenaam 

comfort. Hij is bovendien verkrijgbaar met een zitkussen of volledig gestoffeerd.  

De RAR is een volwaardige fauteuil waarvan de iconische vorm en het schommelon-

derstel met houten sleden een opvallende toets toevoegt aan elke woonruimte.
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“In mijn huis staan voorwerpen uit de streek van  
mijn jeugd en uit de plaatsen waar ik heb gewoond. 
Verder zijn er nog de dingen die ik op mijn reizen  
heb verzameld. Mijn huis is als een moodboard van 
dierbare dingen, kleuren en stoffen, die herinneringen 
oproepen, een mix van oud en nieuw, van klassieke  
en provocerende objecten. 

Ik laat me niet leiden door trends. Wat mij belang-
rijker lijkt, is de kunst van het maken, de kwaliteit  
en de persoonlijke relatie tot het object. Zo worden  
de dingen tot leven gewekt en blijven ze levend. 

Ik ben opgegroeid met antiek in huis. Mijn kleine 
broertje en ik deelden samen een kamer en elke maand 
richtte ik hem anders in. Het is dus geen wonder dat 
ik nu beroepshalve precies dat doe. In het weekend 

reden we met het hele gezin door de omgeving en 
keken we naar architectuur en huizen. Deze indruk-
ken zijn blijven hangen. 

Ik kan een ruimte creëren en mooi inrichten,  
maar deze komt pas tot leven als deze interageert  
met mensen. Thuis is de plek waar je in harmonie  
met jezelf bent. Het is geen geografische plaats,  
het wordt niet bepaald door een adres of door vier 
muren. Thuis is daar waar je het gevoel hebt dat  
je op de juiste plek bent aangekomen. Daar waar  
je je veilig en prettig voelt.”

Chris Glass is een in Atlanta geboren interieur-
stylist en oprichter van aptm in Berlijn waar hij  
sinds 2001 woont.

De interieurstylist Chris Glass 
zoekt naar de verhalen achter  
de objecten

“Alles heeft ons iets te vertellen. Als ik voor mensen 
spullen voor de inrichting uitkies, bestaat een deel  
van mijn taak eruit de bewoners de achtergronden  
uit te leggen zodat zij tot ‘leven’ komen.”





(Vorige pagina) Lounge Chair & Ottoman - notenhout, zwart gepigmenteerd  · Leder Premium F, 72 snow · Charles & Ray Eames, 1956 € 9.185,00 | 

(Rechterpagina) Wire Chair DKR-2 , met zit- en rugbekleding  · Leder Premium F, 97 cognac · Charles & Ray Eames, 1951 € 801,00

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.

Wire Chair met bekledingselementen in  
het nieuwe met olijvenblad gelooide leder
Charles & Ray Eames, 1951

De Wire Chair van gelaste staaldraad werd door 
Charles en Ray Eames ontworpen als variatie op het 
thema van de organisch gevormde zitschaal uit één 
stuk en combineert transparante lichtheid met 
technische verfijning. De Wire Chair kan met tal van 
verschillende onderstellen worden gecombineerd. 
De stoel is verkrijgbaar zonder bekleding, met een 
zitkussen of met een tweedelig zit- en rugkussen, dat 
door zijn vorm ook wel ‘bikinikussen’ wordt 
genoemd.

De bekledingselementen zijn nu verkrijgbaar in  
het nieuwe Leder Premium F. Dit fijne leder wordt 
geproduceerd met een duurzame looimethode 
waarbij gevallen bladeren van tijdens de olijvenoogst 
worden gebruikt, wat een aangenaam zacht zitcom-
fort garandeert.

*  Aanbieding geldig van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022. Het in olijfblad gelooide leder  

(Leder Premium F) wordt ter introductie aangeboden voor de prijs van het minder dure Leder Premium  

voor de stoelbekleding (zitkussen of zit- en rugkussens).

Koop een Wire Chair met zitkussen van  
in olijfblad gelooid leder en geniet van ons  
speciaal kennismakingsaanbod.*



*  Aanbieding geldig van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022. Deze aanbieding geldt voor alle Eames Shell Chairs  

(Eames Plastic Chair, Eames Fiberglass Chair en Wire Chair). Alleen voor zitkussen in Hopsak- of Checker stof (Hopsak stof  

alleen voor Wire Chair). Het zitkussen is vastgemaakt aan de zitting.

Koop een Eames Shell Chair en  
ontvang het zitkussen cadeau.*
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(Vorige pagina) Eames Fiberglass Side Chair DSW  · 06 Eames Raw Umber · 95 esdoorn donker ·  

Charles & Ray Eames, 1950 € 730,00 | (Linkerpagina) Eames Fiberglass Armchair DAR ,  

met kussen voor zit · 04 Eames Elephant Hide Grey · Checker, 01 black/white ·  

Charles & Ray Eames, 1950 € 970,00 | (Deze pagina) Eames Plastic Side Chair DSW ,  

met kussen voor zit · 04 wit · Hopsak, 79 warm grey/ivory · 65 essen honingkleur ·  

Charles & Ray Eames, 1950 € 555,00

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.

Eames Shell Chairs
Charles & Ray Eames, 1950

Charles en Ray Eames ontwikkelden hun legendari-
sche Shell Chairs voor een wedstrijd die door het 
Museum of Modern Art georganiseerd werd, en ze 
werden in 1950 op de markt gebracht als de eerste 
massaal geproduceerde kunststof stoelen. Naast  
de Eames Plastic Chairs van polypropyleen is er ook 
een assortiment Eames Fiberglass Chairs van glas-
vezelversterkt polyesterhars en de Wire Chairs van 
gelaste staaldraad.

De Eames Fiberglass Chairs zijn nu verkrijgbaar  
met een optioneel zitkussen dat met schroeven aan 
de zitschaal bevestigd is. De kussens zijn verkrijg-
baar in de Hopsak-stof (in tal van kleuren) of de 
Checker-stof.

Koop een Eames Shell Chair en  
ontvang het zitkussen cadeau.*

*  Aanbieding geldig van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022. Deze aanbieding geldt voor alle Eames Shell Chairs  

(Eames Plastic Chair, Eames Fiberglass Chair en Wire Chair). Alleen voor zitkussen in Hopsak- of Checker stof (Hopsak stof  

alleen voor Wire Chair). Het zitkussen is vastgemaakt aan de zitting.
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“Walter Gropius heeft in Duitsland slechts zes vrij-
staande eengezinswoningen gebouwd. Wij zijn  
enorm dankbaar dat wij er een van bezitten. Toen  
wij het in 1994 kochten, was het een complete ruïne  
en de tuin was een wildernis. We hebben veel  
moeten investeren om het in zijn oorspronkelijke 
staat te herstellen. We hebben de tijd genomen om  
de geschiedenis grondig te onderzoeken, boeken  
en archieven door te spitten. Welke kleuren werden 
gebruikt? Hoe was het ingericht? Het ging niet  
om ons. We wilden trouw blijven aan Gropius en  
zijn ontwerpteam. We waren van mening dat  
hun huis een kunstwerk was dat herontdekt moest 
worden. En dat is wat we nu al 27 jaar doen.

Gropius beschouwde Bauhaus niet alleen als een 
stijl – maar meer als een manier van denken. Zijn 
motto was dat architectuur gebruik moest maken  
van de huidige technologie. In zijn tijd ontwierp hij 
ovens, locomotieven, auto’s, allerlei alledaagse 
voorwerpen. Hij zag de inherente schoonheid in al 
deze dingen. Er zit schoonheid in het praktische.  
Hij geloofde dat de basis van design lag in helderheid 

en harmonieuze lijnen, terwijl men afzag van vreemde 
objecten zoals kamerplanten. Er zijn geen gordijnen  
in ons huis. Je kunt door de ramen naar binnen kijken. 
Er staat een bed en twee krukjes rechts en links van 
het bed in onze slaapkamer en verder geen meubels. 
De soberheid van de inrichting is niet ieders smaak, 
maar wij zien deze soberheid als zeer elegant.

Er zit schoonheid in het praktische. De dialoog 
tussen functie en design van alledaagse voorwerpen 

– en dat geldt in het bijzonder voor meubels –  
daar gaat het om. Het design moet tijdloos zijn, de 
functie moet van hoge kwaliteit zijn - alleen dan 
kunnen meubels sierlijk oud worden. Het is een ge-
weldig gevoel om in een monumentaal pand te wonen 
en nog beter om te weten dat het nog generaties lang 
zal blijven staan. Het voelt voor ons niet als een 
museum en we hopen dat dit huis nooit een museum 
wordt. Het is gebouwd voor mensen om in te wonen.”

 
Martin Fischer is hoogleraar zoölogie en Barbara 
Happe is cultuurwetenschapper.  Zij zijn sinds 1987 
getrouwd en wonen en werken in Jena.

Barbara Happe en Martin Fischer 
hebben een door Walter Gropius 
ontworpen huis nieuw leven 
ingeblazen

“Het is een fijn gevoel om in een monument te  
wonen en een nog fijner gevoel om te weten dat  
het nog lang zal blijven bestaan.”







(Vorige pagina) Grand Relax & Ottoman  · Leder Forte (reliëfleder), 07 sand · Nubia, 03 cream/sand · Antonio Citterio, 2019 € 8.710,00 | 

 Suita 3-Seater, puntkussens  · Savana, 01 pearl melange · Antonio Citterio, 2010/2019 € 6.060,00 | (Rechterpagina) Grand Repos & Ottoman  ·  

Nubia, 02 cream/pearl · Antonio Citterio, 2011 € 6.270,00

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.

Grand Repos & Ottoman
nu verkrijgbaar in Nubia
Antonio Citterio, 2011

De loungefauteuils Repos en Grand Repos, ontwikkeld 
door Vitra in samenwerking met Antonio Citterio, 
intro du ceren een unieke mix van haptiek, beweging en 
esthetiek in de thuisomgeving. Met hun royale vulling, 
uit nodigende armleuningen en hoge rugleuning zorgen 
deze draaibare loungestoelen voor uitstekend comfort, 
vooral in combi natie met de bijpassende poef of de 
Panchinabank. In de bekleding is een gesynchroniseerd 
mechanisme verborgen dat de wervelkolom in elke 
lighoek ondersteunt. De rugleuning kan in elke positie 
worden vastgezet. 

 Deze knusse fauteuils zijn nu ook verkrijgbaar in  
de nieuwe stof Nubia. Het volumineuze bouclégaren  
van het textiel benadrukt de zachte, uitnodigende 
bekleding.

Koop een Repos of Grand Repos  
en ontvang een Ottoman of Panchina 
cadeau.*

*  Aanbieding is geldig van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022. De Ottoman/Panchina  

wordt geleverd in dezelfde configuratie als de Repos/Grand Repos.
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“Toen wij in 2016 het huis in de Allgäu kochten, was 
het ons al snel duidelijk dat wij bij de verbouwing 
zoveel mogelijk van de aanwezige materialen wilden 
hergebruiken: de buitenmuren, het plafond, de 
deuren en zelfs de oude wastafels. Het moest echter 
geen boerderij worden zoals 200 jaar geleden. Voor 
ons was het een proeftuin voor hoe hoogwaardig je 
met ecologische materialen kunt bouwen. Alles moest 
ofwel fysiek recyclebaar, composteerbaar of verbrand-
baar zijn, zonder al te veel kosten met zich mee te 
brengen. Daarom hebben we gekozen voor gladde 
vloerplanken en ongepleisterd metselwerk.Wij hebben 
gekozen voor eenvoudige planken vloeren en onge-
pleisterd metselwerk. 

Wij houden van meubels die lang meegaan,  
die meeleven en geen wegwerpproducten zijn. Wij 
moeten ze over 20 jaar nog steeds mooi vinden  
en het liefst onze kinderen ook nog. Een stoel moet  

comfortabel en robuust zijn, je moet er eventueel  
ook eens op kunnen staan. Toen wij nog in de stad 
woonden, vond de sociale interactie meestal plaats  
in het café. Op het platteland komen de mensen, 
afhankelijk van het seizoen, eigenlijk altijd bij elkaar 
thuis of bij vrienden of in de tuin. Daarom was het 
voor ons dus belangrijk om ruimte te hebben waar  
je veel gasten kunt ontvangen, een tafel waar je met  
veel mensen omheen kunt zitten. Dat is wat voor  
ons een thuis is. Mensen die graag in- en uitlopen. 
Aan onze tafel wordt gespeeld, wordt huiswerk ge-
maakt en natuurlijk gezamenlijk gegeten. Kinderen 
moeten hier als kinderen kunnen leven. Het huis  
moet dat allemaal kunnen verdragen, al die krassen, 
vlekken en deuken. Dat hoort bij de sfeer.”

Franziska Jüttner is psychologe en haar man Simon  
is architect. Ze wonen in het Beierse Bad Hindelang.

Voor Simon en Franziska Jüttner  
is de robuustheid, waardoor 
dingen ouder kunnen worden,  
het kenmerk van kwaliteit

“Wij houden van meubels die lang meegaan,  
deel gaan uitmaken van het gezin en die niet  
na een paar jaar worden weggegooid.”





Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.

(Vorige pagina) HAL Lounge Chair & Ottoman , met los zitkussen · Dumet, 02 beige melange  · 10 naturel eiken gevernist · Jasper Morrison, 2021 € 3.690,00 |  

(Rechterpagina) HAL Lounge Chair & Ottoman , met los zitkussen · Cosy 2, 19 chestnut · 10 naturel eiken gevernist · Jasper Morrison, 2021 € 3.690,00 | 

(Volgende pagina) Chaise Tout Bois  · 10 naturel eiken gevernist · Jean Prouvé, 1941 € 729,00 | Standard  · 10 naturel eiken gevernist · 

06 japanese red poedercoating (glad) · Jean Prouvé, 1934/1950 € 745,00

HAL Lounge Chair & Ottoman
Jasper Morrison, 2021

De HAL Lounge Chair is de herinterpretatie van Vitra  
en Jasper Morrison van de gestoffeerde fauteuil met vier 
poten en hoge rugleuning. De compacte stoel is bijzonder 
comfortabel en wordt geleverd met losse zit- en nekkus-
sens of een geïntegreerd zitkussen met een zachte 
vulling.

Dankzij zijn eenvoudige vorm kan de HAL Lounge Chair 
alleen, in paren of in groepjes gebruikt worden. Een sober 
ontwerp staat echter niet synoniem voor nietszeggende 
neutraliteit: de producten van Jasper Morrison dragen 
zijn karakteristieke stempel. De HAL Lounge Chair straalt 
echt rust uit, is geen weerspiegeling van een of andere 
modetrend en blijft jaar na jaar mooi. De loungestoel kan 
gecombineerd worden met de HAL Ottoman. Zowel de 
HAL Lounge Chair als de HAL Ottoman zijn verkrijgbaar 
met een verwijderbare hoes.
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Tip Ton RE / Tip Ton

Landi Stoel

Cité

Eames Aluminium Group

Eames Soft Pad Group Panton Chair / Panton Junior

Wire ChairPanton Chair Classic.03

Organic Chair

Standard SP

Lounge Chair & Ottoman

Standard Eames Plastic ChairEames Fiberglass Chair

Kijk op vitra.com/warranty voor de volledige voorwaarden

Vitra’s Manufacturer  
Warranty Programme 

Vitra’s belangrijkste bijdrage als het gaat om duur-
zaamheid is de levensduur van haar producten.  
De meubelstukken zijn ontworpen om lang mee te  
gaan. Dit streven naar kwaliteit en duurzaamheid  
vormt de basis van elke beslissing die Vitra neemt  
bij de ontwikkeling en productie van producten. Vitra 
garandeert nu de lange levensduur van een aantal  
geselecteerde meubels uit de collectie Vitra Originals  
en biedt voor nieuw aangekochte producten een  
tien- of dertigjarige fabrieksgarantie aan.

In 2021 zijn er twee nieuwe producten aan het  
garantieprogramma toegevoegd: de Tip Ton en de  
Tip Ton RE van de Britse ontwerpers Edward Barber  
en Jay Osgerby. Voor beide stoelen geldt een fabrieks-
garantie van 10 jaar na online registratie van de pro-
ducten binnen drie maanden na aankoop.



Deze aanbiedingen zijn enkel geldig via deelnemende dealers.  

Deze zijn terug te vinden op www.vitra.com/find-vitra 

N.V. Vitra Belgium S.A., Woluwelaan, 137,  B-1831 Diegem  

0032 2 725 84 00

Vitra Nederland B.V., De Oude Molen 2,  

NL-1184 VW Ouderkerk aan de Amstel  

0031 20 517 44 44  

info@vitra.com, www.vitra.com

Concept, Art Direction, Design: Studio AKFB

Interior photography: Florian Böhm

Styling: p. 1-21, 32 Linda Ehrl, p. 22-29 Anka Rehbock

Vitra International AG streeft ernaar de rechten van  

derden te respecteren. Mochten we per ongeluk materiaal  

hebben gebruikt zonder erkenning, zullen wij die meteen  

na hiervan in kennis te zijn gesteld toevoegen. Geen enkel  

onderdeel van deze brochure mag gereproduceerd worden  

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vitra.  

Prijzen geldig tot 31 december 2021; prijzen kunnen worden  

gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

NL / NL 2021, art. no. 09191212

Meer informatie vindt u op  

vitra.com/home-stories


