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Het origineel 
komt van Vitra

Het begon allemaal in 1953: Willi Fehlbaum, de 
oprichter van Vitra, ontdekte tijdens een reis naar 
de VS stoelen die waren ontworpen door Charles  
en Ray Eames en besloot meubelfabrikant te 
worden. Kort daarna ontmoette hij het designer-
koppel persoonlijk en ontstond er een duurzame 
vriendschap die sindsdien de koers van ons bedrijf 
heeft bepaald. Vitra onderhoudt een nauwe band 
met zijn ontwerpers – aan wie wij refereren als 
auteurs. Het resultaat van deze samenwerking is 
altijd een origineel.
Investeer in een origineel, omdat het nooit zijn 
waarde zal verliezen. Een imitatie is slechts een 
kopie, een gestolen idee. Kijk naar de verschillen, 
niet alleen de kwaliteit en andere voor de hand 

liggende afwijkingen, maar ook de zintuiglijke en 
emotionele aantrekkingskracht van het authen-
tieke product. Een origineel is een partner voor het 
leven, die u misschien zelfs overleeft en dankbaar  
in huis zal worden genomen door de volgende  
generatie. Maar dat is een verhaal voor later. En in 
tegenstelling tot kopieën, kunnen we dankzij de 
hoge kwaliteit van Vitra-producten 10 jaar garantie 
bieden op een groeiend aantal artikelen. Dit geldt 
voor alle in aanmerking komende producten die 
vanaf 1 september 2020 bij een gecertificeerde 
Vitra-dealer of vitra.com zijn gekocht en binnen 
drie maanden zijn geregistreerd.

Zie www.vitra.com/warranty voor meer informatie
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Lounge Chair
Charles & Ray Eames
1956

( 1 ) Lounge Chair en Ottoman  · 45 notenhout zwart gepigmenteerd · Leder Premium F, 72 snow · Charles & Ray Eames, 1956 € 9.515,00 

( 2 ) Eames House Bird  · elzenhout zwart € 189,00
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“Waarom maken we geen 
nieuwe versie van de oude 
Engelse clubfauteuil?” 

Deze vraag gaf het startschot voor de ontwikkeling 
van een royaal bemeten stoel die ultiem comfort com
bineert met hoogwaardige materialen en vakman
schap: de Eames Lounge Chair. 
Rond diezelfde tijd, midden jaren 1950, sloegen Vitra 
en Charles & Ray Eames de handen in elkaar. Kort 

nadien ging Vitra van start met de productie van  
de Lounge Chair en doet dat nog steeds volgens 
nagenoeg dezelfde productiemethoden. De stoel 
wordt vandaag de dag beschouwd als een icoon  
van het twintigsteeeuwse meubeldesign.

Charles en Ray Eames op een Lounge Chair.

Lounge Chair
Charles & Ray Eames, 1956
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Lounge Chair
Charles & Ray Eames, 1956

1

2

De Lounge Chair is verkrijgbaar bij Vitra in twee  
for maten: het klassieke model en een nieuw, ruimer 
model. Verder worden alle combinaties van lederen 
bekledingen, houten schalen en onderstellen nu 
aangevuld met witte en zwarte uitvoeringen en bij
passende details. Sinds de Lounge Chair voor het  
eerst in productie genomen werd, is de gemiddelde 
lichaamslengte wereldwijd met bijna 10 cm toege
nomen. In nauwe samenwerking met het Eames Office 
heeft Vitra het grotere model ontwikkeld om ook lange 
mensen te kunnen laten genieten van het buitenge
wone comfort dat Charles en Ray Eames voor  
ogen stond met hun  oorspronkelijke design uit 1956.
Vitra produceert de Lounge Chair van Charles en  
Ray Eames al sinds de jaren 50 en past daarbij steeds 
consequent dezelfde productietechnieken toe. Met 
het oog op duurzaamheid draagt Vitra nu bij aan de 
doorontwikkeling van de eeuwenoude traditie van  
het leerlooien: de nieuwe Leather Premium F wordt 
bewerkt met een looistof gewonnen uit olijfboombla
deren. Hierdoor wordt het gebruik van milieubelas
tende stoffen en processen tot een minimum beperkt.

1  Van het olijfbladerenextract, dat  
voor het looien wordt gebruikt, wordt 
een aangenaam aromatische, zuiver 
plantaardige siroop gemaakt die 
wordt gemaakt van de bladeren van 
mediterrane olijfbomen.

2  Toen Charles en Ray Eames in 1956  
de Lounge Chair en Ottoman 
ontwierpen, hadden ze een duidelijk 
idee van hoe de stoel moest aan-
voelen: warm en zacht, als een ‘vaak 
gebruikte honkbalhandschoen’.

2022_03_1_RELAX-NL.indd   18 09.03.22   20:19

19

Story

Toen Birgitte von Halling-Koch 15 jaar oud was, kwam er 
een speciale levering van Vitra aan bij haar ouderlijke huis 
in Kopen hagen: een Eames Lounge Chair & Ottoman. Dat 
was in 1958, en het was een van de eerste Lounge Chairs  
in Scandinavië, misschien wel de allereerste. Ongeveer tien 
jaar later bracht het gezin de fauteuil van Denemarken 
naar hun zomerhuis in Zweden. We ontmoetten Birgitte  
in datzelfde huis, dat ze tegenwoordig deelt met haar zus, 
broer en alle kinderen en kleinkinderen.

Hoe is een van de eerste Lounge Chairs in het bezit van  
uw gezin gekomen?
Mijn vader, Percy von HallingKoch, ook wel Bum  
genoemd door zijn vrienden, zag de Eames Lounge 
Chair toen deze werd voorgesteld op de Triënnale  
van Milaan in 1957 en hij vond hem zo mooi dat hij  
de stoel meteen bestelde.

Op welke manier maakte de Eames Lounge Chair deel  
uit van uw leven?
De stoel werd door heel het gezin gebruikt en werd 
nooit behandeld met speciale zorg. De stoel werd 

gebruikt als een alledaags, functioneel object, zoals  
al onze andere meubels. De enige regel was dat katten 
en honden niet toegelaten waren op de Lounge Chair, 
of ook andere meubels wat dat betreft.

Hoe wordt uw Lounge Chair meestal gebruikt?
Om mijn kleinkinderen op de schoot te nemen en hen 
verhalen voor het slapengaan te vertellen, om goede 
boeken te lezen en om dutjes te doen tijdens de dag. 
Het is moeilijk om niet in slaap te vallen in de stoel, na 
60 jaar is hij nog steeds ontzettend comfortabel. Mijn 
ouders, kinderen, kleinkinderen en ikzelf zijn al ontel
bare keren ingedommeld in de stoel. Het is een waar
devolle schat aan herinneringen. 

Hoe zou u de kwaliteit van de Eames Lounge Chair be -
schrijven? Heeft u de stoel ooit moeten herstellen? 
De kwaliteit door de jaren heen is fantastisch. We heb
ben de stoel slechts een keer laten herstellen toen  
de rugleuning een paar jaar geleden loskwam. De lijm 
op de shock mounts had waarschijnlijk zijn kracht 
verloren. We namen contact op met een lokale ver

Van generatie 
op generatie
63 jaar in het leven van een 
Eames Lounge Chair
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de ler van Eamesmeubilair, die via Vitra een speciale 
lijm bestelde en de stoel herstelde. Sindsdien is de 
stoel terug in perfecte staat.

Zou u het ooit overwegen om de Eames Lounge Chair  
te verkopen? 
Nee, de stoel is onderdeel van het huis en mijn familie 
geworden, die hier komt om te werken of vakantie  
te nemen en om er even uit te zijn en van de rust te 
genieten. Het is een waardevolle schat voor mij, mijn 
zus, mijn broer en de kleinkinderen en achterklein
kinderen van mijn ouders. De stoel staat symbool voor 
jeugdherinneringen, tienerdromen en onze tijd als 
ouders. Het is een essentieel onderdeel van ons huis.

Vandaag de dag zijn Birgitte, haar broer en haar zus 
eigenaars van het Halling-Koch Design Center dat opge-
richt werd door hun vader. Als Birgitte niet in Kopenhagen 
is, werkt ze ook in het zomerhuis in Zweden. Hier heeft  
de Lounge Chair een prominente plaats voor het raam en 
kijkt hij uit op het meer en de vele kleine eilanden. Door  
de decennia heen hebben er zich fijne kreukels en lijnen 
gevormd in het zwarte leder en hebben de palissander   -

houten zitschalen een lichtere kleur gekregen. Die ver-
anderingen zijn kenmerkend voor natuur lijke materialen 
en geven meubels een patina die hun unieke geschie-
denis onthult.

Vitra is al 60 jaar lang de enige geautoriseerde fabrikant 
van de Eames Lounge Chair voor de markten in Europa  
en het Midden-Oosten. De Amerikaanse producent Herman 
Miller is verantwoordelijk voor alle andere markten.  
De samenwerking tussen Vitra en Charles en Ray Eames 
begon in 1957 en wordt tot op de dag van vandaag voort-
gezet in het Eames Office, dat de familie Eames vertegen-
woordigt. Op die manier beleeft de gebruiker bij elke 
Lounge Chair de exacte ontwerpervaring die Charles en 
Ray Eames oorspronkelijk in gedachten hadden. Net  
als 60 jaar geleden vereist de productie van de Lounge 
Chair 47 verschillende stappen, waarvan er heel wat met 
de hand moeten worden uitgevoerd. De nauwkeurige 
uitvoering van elke stap en het gebruik van hoogwaardige 
materialen resulteren in de duurzame kwaliteit van de 
Lounge Chair die ervoor zorgt dat de stoel generaties lang 
meegaat. Als er ooit iets hersteld moet worden, staat  
Vitra Service tot uw beschikking. Zelfs na 60 jaar. Een 
zekerheid die enkel het origineel kan bieden.
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Grand Relax
Antonio Citterio
2019

( 1 ) Grand Relax & Ottoman  · Leder Premium, 97 cognac / Leder Forte (reliëfleder), 01 cognac (dark) · Antonio Citterio, 2019 € 8.990,00 

( 2 ) Suita Daybed  · Dumet, 03 beige/grey · Antonio Citterio, 2010 € 3.620,00 ( 3 ) Plate Table  410 × 410 mm · Marmer ·  

Jasper Morrison, 2004 € 1.299,00 ( 4 ) Eames House Bird  · walnotenhout € 269,00
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( 1 ) Grand Relax & Ottoman  · Nubia, 03 cream/sand / Leder Forte (reliëfleder), 07 sand · Antonio Citterio, 2019 € 6.900,00 

( 2 ) Wall Clocks - Asterisk Clock  · messing  · George Nelson, 1948-1960 € 329,00

1

2
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Zacht zitcomfort

21

De kussens zijn het allerbelangrijkste. Ze zijn su 
perzacht en los, bekleden de zitting en de rug van de 
fauteuil en passen zich aan de contouren van het 
lichaam aan. Laat je wegzakken in de Grand Relax 
fauteuil, kantel de ruim bemeten zitschaal naar achter 
en leg je voeten op een voetenbank. Nu hoef je alleen 
nog maar heerlijk te relaxen!
Het vertrekpunt voor het ontwerp van de fauteuil  

was het materiaal: het was de ambitie van Antonio 
Citterio om de intrinsieke eigenschappen van leder  
te ge bruiken en zo maximaal comfort te creëren. 
Dat comfort tilde hij vervolgens naar een hoger ni 
veau door een verborgen mechanisme te installeren 
dat nauwkeurig aangepast kan worden aan de li 
chaams bouw van iedere gebruiker.

1 Schets van  Antonio Citterio.
2  De onderste helft van de buitenzijde 

van de rugschaal is bekleed met 
gebosseleerd splitleder, wat een soort 
schild vormt dat de gebruiker in zich 
hult en de contouren van de lounge-
fauteuil bepaalt.

Grand Relax
Antonio Citterio, 2019
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( 1 ) Grand Repos & Ottoman  · Cosy 2 met kruissteek, 01 pebble grey · Antonio Citterio, 2011 € 6.210,00 ( 2 ) Plate Table  710 × 1130 ·  

Marmer · Jasper Morrison, 2004 € 2.589,00 ( 3 ) Metal Wall Relief Sun  · Alexander Girard, 1966 € 1.389,00

Grand Repos
Antonio Citterio
2011

2022_03_1_RELAX-NL.indd   26 09.03.22   20:22
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Met de Lounge Chair van Charles en Ray Eames  
als precedent lag er enige druk op de schouders van  
de ervaren Italiaanse designer Antonio Citterio toen 
hij met Vitra samenwerkte aan het ontwerp van  
een nieuwe beklede fauteuil.
De resultaten van dat intensieve proces waren  
de Repos en Grand Repos, twee ontwerpen die het 

ultieme gevoel van gemak uitstralen. Dankzij een 
verborgen mechanisme bieden de fauteuils een 
ongekend comfort. Daardoor zijn vergelijkingen met 
de middentwintigsteeeuwse moderne klassieker  
van de Eames geheel naast de kwestie en kan de 
Lounge Chair als een op zichzelf staand design 
beschouwd worden.

Grand Repos & Repos
Antonio Citterio, 2011

Schets van Antonio Citterio.
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Een moderne klassieker  
met verborgen technologie

( 1 ) Repos  · Leder Premium, 73 clay · Antonio Citterio, 2011 € 5.990,00 ( 2 ) Plate Table  410 × 410 mm · Marmer ·  

Jasper Morrison, 2004 € 1.299,00 ( 3 ) Wooden Doll No. 4  / Wooden Doll No. 22  · Alexander Girard, 1952 € 119,00

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen

1

2

3
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( 1 ) HAL Lounge Chair & Ottoman , met los zitkussen  · Dumet, 02 beige melange  · Jasper Morrison, 2021 € 3.690,00 

Cork Family : ( 2 ) Model B  ( 3 ) Model C  ( 4 ) Model E  · Jasper Morrison, 2004 € 425,00

1

HAL Lounge Chair
Jasper Morrison
2021

3

4
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( 1 ) HAL Lounge Chair & Ottoman , met los zitkussen  · Cosy 2, 19 chestnut · Jasper Morrison, 2021 € 3.690,00 

( 2 ) Cork Family , Model C  · Jasper Morrison, 2004 € 425,00
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De creaties van Jasper Morrison worden niet geken
merkt door een opvallend nieuw of modieus ontwerp, 
maar zijn veeleer een aangepaste, geperfectioneerde 
weergave van een vertrouwde standaard. Dat is duide
lijk te zien aan de HAL Lounge Chair, die Morrisons 
herinterpretatie is van de gestoffeerde fauteuil met  
vier poten en hoge rugleuning. Ondanks zijn compacte 
afmetingen is de loungestoel bijzonder comfortabel. 
Hij wordt geleverd met zachte, losse zit en nekkussens 
of, indien gewenst, met een geïntegreerd zitkussen.

Dankzij zijn eenvoudige vorm is de HAL Lounge Chair 
erg veelzijdig. Hij is geschikt voor thuis of in openbare 
ruimtes en kan alleen, per twee of gegroepeerd 
gebruikt worden. De HAL Lounge Chair kan worden 
gecombineerd met de HAL Ottoman, zodat gebrui
kers hun voeten kunnen laten rusten en optimaal van  
het comfort kunnen genieten. Zowel de HAL Lounge 
Chair als de HAL Ottoman worden geleverd met 
verwijderbare hoezen.

HAL Lounge Chair
Jasper Morrison, 2021

1  De zachte vulling zorgt  
voor een hoog comfort.

2 Jasper Morrison .

Tijdloos design

1

2
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De Citizen fauteuil combineert een ongewoon  
design met een nieuwe manier van zitten: de zitting  
is opgehangen aan drie kabels om een aangename 
schommelbeweging en een unieke dynamische 
zitervaring mogelijk te maken. Citizen wordt geken
merkt door een staalbuisframe die de structuur  
en vorm van de stoel bepaalt. Terwijl de zitting en 
rugleuning bekleed zijn, blijven de metalen struc
tuurelementen zichtbaar. Daardoor krijgt de Citizen 
een bescheiden look met een sportief uiterlijk.  
Citizen is verkrijgbaar met een hoge of lage rugleuning 
en voor de bekleding kan er gekozen worden uit een 
breed scala aan materialen.

Schets van Konstantin Grcic.

Citizen
Konstantin Grcic  
2020

1

2022_03_1_RELAX-NL.indd   34 09.03.22   20:25

2

1

Linkerpagina: ( 1 ) Citizen Lowback  · Credo, 22 emerald/ivy · Konstantin Grcic, 2020 € 2.600,00 Deze pagina:  ( 1 ) Citizen Highback  · 

Credo, 25 mother-of-pearl/black · Konstantin Grcic, 2020 € 3.515,00 ( 2 ) Cork Family , Modell C · Jasper Morrison, 2004 € 425,00
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1

( 1 ) Cité  · Mello, 02 pearl · Jean Prouvé, 1930 € 3.230,00 ( 2 ) Occasional Table LTR  · 30 zwart (glad) ·  

Charles & Ray Eames, 1950 € 265,00

Meer
Lounge Chairs
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Cité 
Jean Prouvé, 1930

1

2

De tentoonstelling “Jean Prouvé – de poëzie van  
het technisch object”, die in 2006 in het Vitra Design 
Museum plaatsvond, was onthullend. Een van de  
te bewonderen stukken was Cité, een fauteuil die de 
essentie weergeeft van de filosofie die de designer 
hanteerde, namelijk “Meubels zijn als huizen, je moet 
ze bouwen.”
De Cité werd oorspronkelijk ontworpen in 1930 naar 
aanleiding van een wedstrijd voor de inrichting  
van het studentenhuis voor de Cité Universitaire van 
Nancy. Het design is extreem comfortabel en toch 
volledig vrij van overbodige elementen. Tegenwoordig 
wordt het beschouwd als een vroeg meesterwerk  
van Prouvé en het is een perfecte weerspiegeling van 
de designer, die zichzelf een “man van de fabriek” 
noemde.

1  Een Cité uit de collectie van het  
Vitra Design Museum, Weil am Rhein, 
Duitsland.

2  Jean Prouvé in de woonkamer van  
zijn huis in Nancy, Frankrijk.
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Originele schets van de Fauteuil de Salon uit de Archives 
Départementales de Meurthe-et-Moselle, Nancy, Frankrijk.

Fauteuil de Salon
Jean Prouvé, 1939

In de Fauteuil de Salon zijn vlakke oppervlakken 
gecombineerd tot een volmaakte architecturale 
vorm met een comfortabele zitting en rugleuning. 
Nadat hij werd herontdekt in de archieven van de 
Franse ontwerper Jean Prouvé, werd de kleur van 
deze stoel aangepast aan de moderne smaak. Door 
de armleuningen van massief, geolied hout past 
de Fauteuil de Salon perfect bij de andere produc
 ten uit de Prouvécollectie. 

1

2
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1

2

Linkerpagina: ( 1 ) Fauteuil de Salon  · Twill, 07 black · Jean Prouvé, 1939 € 2.610,00 ( 2 ) Tabouret Solvay  · 70 eiken naturel massief, geolied · 

Jean Prouvé, 1941 € 639,00 Deze pagina:  ( 1 ) Plywood Group LCW  · 64 Essen naturel · Charles & Ray Eames, 1945/1946 € 1.580,00  

( 2 ) Occasional Table LTR  · 75 massief amerikaans noten geolied · Charles & Ray Eames, 1950 € 425,00 
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Charles & Ray Eames, 1945/46
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Charles & Ray Eames, 1958

3

2

1

Deze pagina:  ( 1 ) Aluminium Chair EA 124  · Leder, 07 sand · Charles & Ray Eames, 1958 € 4.309,00 ( 2 ) Plate Table  410 × 410 mm · 

 Marmer · Jasper Morrison, 2004 € 1.299,00 ( 3 ) Wooden Doll No. 4  / Wooden Doll No. 22  · Alexander Girard, 1952 € 119,00

Rechterpagina: ( 1 ) Eames Plastic Armchair RAR , Schommelstoel , met kussen voor zit  · 04 wit · Hopsak, 79 warm grey/ivory · 

Charles & Ray Eames, 1950 € 695,00 ( 2 ) Cork Family , Model A  · Jasper Morrison, 2004 € 425,00 ( 3 ) Eames Plastic Armchair LAR , 

volledig bekleed  · 04 wit · Hopsak, 88 cognac/ivory · Charles & Ray Eames, 1950 € 770,00
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Charles en Ray Eames ontwikkelden hun legen
darische 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 polypro
pyleen is er ook een assortiment Eames Fiberglass 
Chairs van glasvezelversterkt polyesterhars.
De RARschommelstoel wist zich altijd al te onder
scheiden van de andere stoelmodellen. Het LARdesign 
daarentegen, dat in 2019 geherintroduceerd werd  
en waarvan het onderstel de bijnaam “Cat’s Cradle” 
(kattenwieg) kreeg, was een van de favorieten van 
Charles en Ray Eames: hij is te zien op oude foto’s  
van het Eames House.
Nu zijn beide versies, de RAR en LAR, ook verkrijg
baar met een schaal van glasvezel. In tegenstelling  
tot de Plastic Chairs zijn ze echter niet voorzien van 
een zitkussen of volledige bekleding.

Kuipstoelen van Eames RAR & LAR
Charles & Ray Eames, 1950

3
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2
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1

( 1 ) Slow Chair & Ottoman  · Tricot - blue/green · Ronan & Erwan Bouroullec, 2006 € 4.180,00

A
lle

 p
rij

ze
n 

in
cl

. b
tw

 –
 a

an
be

vo
le

n 
ve

rk
oo

pp
rij

ze
nSlow Chair

Ronan & Erwan Bouroullec, 2006
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Sofas / Koffie- en bijzettafels

44 Suita
50 Grand Sofà
54 Polder Sofa
58 Soft Modular Sofa
64  Vlinder Sofa
68 Mariposa Sofa
72 Koffie- en bijzettafels
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Suita
Antonio Citterio
2010/2019

( 1 ) Suita 3-Seater, puntkussens  · Corsaro, 05 stone melange · Antonio Citterio, 2010/2019 € 6.260,00  

( 2 ) Suita Chaise Longue, puntkussens  · Corsaro, 05 stone melange · Antonio Citterio, 2010/2019 € 4.560,00 ( 3 ) Eames Coffee Table  ·  

1140 × 760 mm · Marmer, 68 essen zwart · Charles & Ray Eames, 1953 € 2.279,00 ( 4 ) Grand Relax  ·Leder Premium,  97 cognac · 

Antonio Citterio, 2019 € 6.590,00 ( 5 ) Stools , Model B  · Charles & Ray Eames, 1960 € 1.469,00

4

5

1
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Suita 
Antonio Citterio, 2010/2019

Antonio Citterio is bekend om zijn systematische 
benadering van structuur, constructie en materiaal. 
Omdat dat nergens anders een grotere impact heeft 
dan bij sofa’s, is hij de onbetwiste meester in zijn 
vakgebied en heeft hij met zijn ideeën hedendaags 
wonen vormgegeven. De grote Suita-sofafamilie,  
die hij samen met Vitra ontwikkelde, geeft blijk van  
zijn expertise.
Suita bestaat uit verschillende meubelstukken die  
apart gebruikt kunnen worden of gecombineerd kun-
nen worden tot kleine en grote sofaopstellingen.  

Het klassiek ogende onderstel, waarop de slanke  
body lijkt te zweven, geeft elke configuratie een lichte 
en elegante uitstraling.
Met de afzonderlijke elementen, de verschillende 
soorten bekledingen en kussens, de optionele hoofd-
steunen en tableaus die achteraan bevestigd kunnen 
worden, en een uitgebreid aanbod aan stoffen, leder 
en kleuren, biedt Suita een enorme keuze aan indi-
viduele ontwerpmogelijkheden. Ga meteen aan de 
slag en configureer uw sofa!

Elegante lichtheid in 
talloze combinaties

Schets van Antonio Citterio.
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Linkerpagina: ( 1 ) Suita 2-Seater open, met chaise longue  · Olimpo, 11 atlantic · Antonio Citterio, 2010 € 9.010,00  

( 2 ) Plate Table  · 70 eiken naturel massief, geolied · Jasper Morrison, 2004 vanaf € 979,00 Deze pagina:  ( 1 ) Suita 2-Seater Classic  · 

Antonio Citterio, 2010 vanaf € 4.080,00 ( 2 ) Suita 2-Seater open, getuft met Chaise Longue groot  · Antonio Citterio, 2010 vanaf € 11.200,00 

( 3 ) Suita Ottoman getuft  · Antonio Citterio, 2010 vanaf € 1.960,00 ( 4 ) Suita 3-Seater, puntkussens  · Antonio Citterio, 2010 vanaf € 5.570,00

Suita 
Antonio Citterio, 2010/2019

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen
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Grand Sofà 
Antonio Citterio
2017

( 1 ) Grand Sofà 3½-Seater - rechterzijde open met Chaise Longue linkerzijde, getuft   · Corsaro, 06 sand melange · Antonio Citterio, 2017 € 20.428,00 

( 2 ) Grand Sofà Bench  · Corsaro, 06 sand melange · Antonio Citterio, 2017 € 4.480,00 ( 3 ) Sofa Tray  · Antonio Citterio, 2017 € 330,00  

( 4 ) Cité  · Mello, 05 papyrus · Jean Prouvé, 1930 € 3.230,00 ( 5 ) Cork Family , Model C  · Jasper Morrison, 2004 € 425,00 ( 6 ) Tabouret Solvay  ·  

70 eiken naturel massief, geolied · Jean Prouvé, 1941 € 639,00 ( 7 ) Plate Table  410 × 410 mm · Marmer · Jasper Morrison, 2004 € 1.299,00  

( 8 ) Potence  · 12 diepzwart poedercoating (glad) · Jean Prouvé, 1950 € 1.419,00

6

3
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Grand Sofà 
Antonio Citterio, 2017

Comfort met royale afmetingen 

Antonio Citterio heeft een instinct voor elegantie  
en Vitra wordt gedreven door een honger naar 
kwaliteit en precisie.  
Door samen te werken aan de Grand Sofa, hebben  
ze een zitvorm gecreëerd die royaal en uitnodigend 
is, maar toch licht en elegant oogt. Het is comfort  
in zijn meest eigentijdse vorm. De nadruk van de  
Grand Sofa ligt op de horizontale vlakken. Dankzij  

de rugleuningen met een variabele lengte, waarbij 
klanten kunnen kiezen tussen een rugleuning  
over de volledige lengte of een kortere variant, krijgt 
de zetel de look van een landschap. De talrijke 
elementen van het design kunnen op verschillende 
manieren gecombineerd en opgesteld worden, 
waardoor ze de Grand Sofà een ruim, topografisch 
karakter geven.

Schets van Antonio Citterio.
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( 1 ) Grand Sofà 3½-Seater - volledige rugleuning, getuft  · Antonio Citterio, 2017 vanaf € 10.533,00  

( 2 ) Grand Sofà 3½-Seater - linkerzijde open en Grand Sofà 3½-Seater - rechterzijde open, getuft  · Antonio Citterio, 2017 vanaf € 18.382,00 

( 3 ) Grand Sofà 3-Seater - rechterzijde open, getuft  · Antonio Citterio, 2017 vanaf € 7.233,00  

( 4 ) Grand Sofà 3-Seater - volledige rugleuning met Chaise Longue rechterzijde, getuft  · Antonio Citterio, 2017 vanaf € 18.586,00

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen

€-zeichen fehlt
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( 1 ) Polder Sofa  · Stofmix golden yellow  · Hella Jongerius, 2015 € 6.940,00 ( 2 ) Akari 10A  · Isamu Noguchi, 1951 € 689,00

Polder Sofa
Hella Jongerius
2005/2015
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( 1 ) Polder Compact  · Stofmix red · Hella Jongerius, 2015 € 6.260,00 ( 2 ) Eames Plastic Armchair RAR , volledig bekleed  · Hopsak, 05 dark grey · 

Charles & Ray Eames, 1950 € 880,00 ( 3 ) Cork Family , Model C  · Jasper Morrison, 2004 € 425,00 ( 4 ) Resting Cat  · Front, 2018

vanaf € 139,00 ( 5 ) Wall Clocks - Asterisk Clock  · George Nelson, 1948-1960 € 299,00
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Polder Sofa / Polder Compact
Hella Jongerius, 2005/2015

1  Hella Jongerius.
2  Hella Jongerius ontwikkelde de 

Vitra Colour & Material Library.

21

De Nederlandse ontwerpster Hella Jongerius noemde 
haar sofa “Polder” omdat de kleurstelling is geïnspi-
reerd op de vlakke en laaggelegen landschappen in 
Nederland die door de zee werden drooggelegd. De 
sofa is bekleed met met een combinatie van stoffen  
en kleuren, wat op het eerste gezicht voor verwarring 
kan zorgen: is er iets misgelopen bij het stofferen?  
Zijn sommige kleuren verbleekt? Jongerius legt uit:  

“er ontstaat pas iets interessants wanneer ik diverse 
lagen met ideeën, verhalen, materialen, sporen van 
het proces, details, schoonheid, tactiele ervaringen  

en mislukkingen op elkaar kan stapelen.” Dit is  
ook het idee achter de collage van materialen, die 
bestaat uit gekleurd plastic, aluminium en leder,  
die we terugzien in de contrasterende knopen. 
De kleinere Polder Compact is verkrijgbaar als 
aanvulling op de Polder Sofa. Beide kunnen worden 
geconfigureerd met de hogere armleuning aan de 
linker- of rechterkant, waardoor ze aan verschillende 
interieurindelingen kunnen worden aangepast.   
Een platform is apart verkrijgbaar en kan ook als 
voetenbank worden gebruikt.

Een subtiel samenspel  
van kleuren en texturen 
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1

( 1 ) Soft Modular Sofa Driezits, Chaise Longue rechts · Dumet, 28 sage/steel blue · Jasper Morrison, 2016 € 8.430,00  

( 2 ) Occasional Table LTR  · Marmer · Charles & Ray Eames, 1950 € 579,00 ( 3 ) Eames Coffee Table  1140 × 760 mm · Marmer, 68 essen zwart · 

Charles & Ray Eames, 1953 € 2.279,00 ( 4 ) Eames Fiberglass Armchair LAR  · 05 Eames Sea Foam Green · Charles & Ray Eames, 1950 € 860,00 

( 5 ) Eames House Whale  · € 789,00

2

Soft Modular Sofa
Jasper Morrison
2016
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Jasper Morrison verscheen al in de jaren negentig  
met een sober design dat in strijd was met het design 
van de toenmalige tijdsgeest. Achteraf zou zijn stijl 
omschreven worden met de term ‘supernormaal’. Alle 
producten die de Britse designer in samenwerking 
met Vitra ontworpen heeft, volgen dat principe. Neem 
bijvoorbeeld de Soft Modular Sofa: het is Morrisons 
interpretatie van een lage loungesofa met een uitges-
proken horizontale lijn. De Soft Modular Sofa 

condenseert dit type tot zijn puurste vorm met zorg-
vuldig gekozen proporties, een hoge mate aan comfort 
en het compromisloze gebrek aan decoratieve details. 
Dankzij de modulaire structuur van de sofa kan de 
grootte en vorm ervan aangepast worden aan indivi-
duele behoeften, en de volumineuze, comfortabele 
kussens nodigen uit om te lezen, tv te kijken, een dutje 
te doen of gewoon om te luieren.

Soft Modular Sofa 
Jasper Morrison, 2016

Het draait evenzeer om  
comfort als om flexibiliteit

21

1  Jasper Morrison.
2  Soft Modular Sofa Driezits.

2022_04_1_LIVE-NL.indd   60 09.03.22   20:24

( 1 ) Soft Modular Sofa Driezits  · Dumet, 17 sand melange  · Jasper Morrison, 2016 € 7.520,00 

( 2 ) Plate Table  410 × 710 mm · Marmer · Jasper Morrison, 2004 € 1.399,00
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Linkerpagina: ( 1 ) Soft Modular Sofa Driezits  · Aura, 01 cream · Jasper Morrison, 2016 € 10.870,00 ( 2 ) Wooden Side Tables  ·  

17 eikenfineer licht · Ronan & Erwan Bouroullec, 2015 vanaf € 809,00 Deze pagina:  ( 1 ) Soft Modular Sofa Driezits  · Jasper Morrison, 2016

vanaf € 6.740,00 ( 2 ) Soft Modular Sofa Vijfzits, hoekelement en platform  · Jasper Morrison, 2016 vanaf € 12.930,00  

( 3 ) Soft Modular Sofa Tweezits met Ottoman  · Jasper Morrison, 2016 vanaf € 6.050,00 ( 4 ) Soft Modular Sofa Driezits open en platform  · 

Jasper Morrison, 2016 vanaf € 6.020,00

Soft Modular Sofa 
Jasper Morrison, 2016

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen
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Vlinder Sofa
Hella Jongerius
2018

2022_04_1_LIVE-NL.indd   64 09.03.22   20:25

( 1 ) Vlinder Sofa  · light reds  · Hella Jongerius, 2018 € 9.050,00 ( 2 ) Bovist  · light reds  · Hella Jongerius, 2019 € 735,00 

1
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1 5

2 6

4 8

3 7

( 1–4 ) Vlinder Sofa : ( 1 ) light greens , ( 2 ) light reds , ( 3 ) dark reds , ( 4 ) dark greens  · Hella Jongerius, 2018 € 9.050,00

( 5–8 ) Bovist : ( 5 ) light greens , ( 6 ) light reds , ( 7 ) dark reds , ( 8 ) dark greens  · Hella Jongerius, 2019 € 735,00

Vlinder Sofa / Bovist
Hella Jongerius, 2018/2019

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen
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Mariposa Sofa
Edward Barber & 
Jay Osgerby
2014

( 1 ) Mariposa Corner  · Credo, 21 royal blue/elephant · Edward Barber & Jay Osgerby, 2014/2020 € 15.600,00 ( 2 ) Mariposa Ottoman large  · 

Credo, 21 royal blue/elephant · Edward Barber & Jay Osgerby, 2014 € 1.320,00 ( 3 ) Akari UF3-Q  · Isamu Noguchi, 1951 € 1.049,00  

( 4 / 5) Cork Family , Model D , Model E  · Jasper Morrison, 2004 € 425,00 ( 6 ) Cork Bowl, large  · Jasper Morrison, 2020 € 399,00
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71

Linkerpagina: ( 1 ) Mariposa 2½-Seater  · Mello, 02 pearl · Edward Barber & Jay Osgerby, 2014 € 6.120,00 ( 2 ) Mariposa Ottoman medium  ·  

Mello, 02 pearl · Edward Barber & Jay Osgerby, 2014 € 735,00 ( 3 ) Plate Table  · Marmer · Jasper Morrison, 2004 vanaf € 1.299,00  

( 4 ) Wall Clocks - Petal Clock  · George Nelson, 1948-1960 € 369,00 Deze pagina:  ( 1 ) Mariposa 2-Seater  · Edward Barber & Jay Osgerby, 2014

vanaf € 5.330,00 ( 2 ) Mariposa Club Armchair  · Edward Barber & Jay Osgerby, 2017 vanaf € 2.530,00 ( 3 ) Mariposa Ottoman , large en medium · 

Edward Barber & Jay Osgerby, 2014 vanaf € 735,00 ( 4 ) Mariposa 3-Seater  · Edward Barber & Jay Osgerby, 2014 vanaf € 7.000,00  

( 5 ) Mariposa Corner  · Edward Barber & Jay Osgerby, 2014/2020 vanaf € 11.730,00

Mariposa Sofa 
Edward Barber & Jay Osgerby, 2014

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen
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( 1 ) Guéridon Bas  · 70 eiken naturel massief, geolied · Jean Prouvé, 1944 € 1.979,00 ( 2 ) Occasional Table LTR  · 70 eiken naturel massief, geolied ·

Charles & Ray Eames, 1950 € 375,00 ( 3 ) Eames Coffee Table  760 × 760 mm · Marmer, 68 essen zwart · Charles & Ray Eames, 1953 € 1.999,00 

( 4 ) Wooden Side Tables  · 04 donker eiken gevernist · Ronan & Erwan Bouroullec, 2015 vanaf € 809,00 ( 5 ) Plate Table  410 × 710 mm · 

04 eiken donker gebeitst massief, gevernist · Jasper Morrison, 2004 € 1.299,00 ( 6 ) Occasional Low Table 45  · 75 massief amerikaans noten geolied · 

Jasper Morrison, 2016 € 885,00 ( 7 ) Metal Side Tables Outdoor  · 95 gegalvaniseerd · Ronan & Erwan Bouroullec, 2004 vanaf € 529,00  

( 8 ) Cork Family , Model E  · Jasper Morrison, 2004 € 425,00 ( 9 ) Coffee Table  · 68 essen zwart · Isamu Noguchi, 1944 € 2.340,00  

( 10 ) Elliptical Table ETR  · Charles & Ray Eames, 1951 € 2.039,00

Koffie- en bijzettafels 

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen
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Dining Chairs en Tafels

74  Eames Kuipstoelen
84 Eames Aluminium Group
86 Eames Soft Pad Group
88 Standard
94 Chaise Tout Bois
98 Fauteuil Direction
100 Panton Chair
108 Softshell Chair
110 EVO-C
114 HAL 
118 Moca
120 .03
122 Plywood Group DCM
123 Tip Ton
124 Organic Chair
125 APC
126 Landi Stoel
128 Belleville Chair
129 Tafels
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Eames Kuipstoelen 
Charles & Ray Eames
1950

68
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( 1 ) Eames Segmented Tables Dining  2200 × 1100 mm · 70 eiken naturel massief, geolied · Charles & Ray Eames, 1964 vanaf € 5.240,00 

( 2 / 5 ) Eames Plastic Armchair DAX : ( 2 ) 43 rusty orange, ( 5 )  48 forest · Charles & Ray Eames, 1950 € 375,00 ( 3 /6 / 7 ) Eames Fiberglass Side Chair DSX :  

( 3 ) 06 Eames Raw Umber, ( 6 ) 08 Eames Ochre Dark, ( 7 ) 07 Eames Ochre Light · Charles & Ray Eames, 1950 € 575,00  

( 4 ) Eames Plastic Side Chair DSX  · 26 sunlight · Charles & Ray Eames, 1950 € 260,00 ( 8 ) Eames Plastic Armchair LAR  · 04 wit · Charles & Ray Eames, 1950

€ 485,00 ( 9 ) Lampe de Bureau  · 06 japanese red poedercoating (glad) · Jean Prouvé, 1930 € 259,00 ( 10 ) Potence  · 12 diepzwart poedercoating (glad) · 

Jean Prouvé, 1950 € 1.419,00
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1

3

( 1 ) Eames Fiberglass Side Chair DSW  · 07 Eames Ochre Light · Charles & Ray Eames, 1950 € 755,00 ( 2 ) Eames Plastic Side Chair DSW ,  

volledig bekleed  · 04 wit · Hopsak, 88 cognac/ivory · Charles & Ray Eames, 1950 € 645,00 ( 3 ) Wire Chair DKX , met zit- en rugbekleding  ·  

Hopsak, 69 grass green/ivory · Charles & Ray Eames, 1951 € 575,00 ( 4 ) Eames Fiberglass Side Chair DSR  · 01 Eames Parchment · 

Charles & Ray Eames, 1950 € 605,00
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Eames Kuipstoelen 
Charles & Ray Eames, 1950

77

De Eames Kuipstoelen

1 2

1  Kleurenstudie van Ray Eames voor de 
Fiberglass Chairs, potloodschets en 
collage op papier. Niet gedateerd.

2  Charles en Ray Eames op Fiberglass 
Chairs voor de film ‘Kaleidoscope 
Jazz Chair’ uit 1960.

De Eames Kuipstoelen, die in 1948 werden voorge-
steld en later de eerste plastic stoelen uit massapro-
ductie op de markt waren, tilden het concept “zitten” 
naar een nieuw niveau. Tegenwoordig maken we de 
zitschalen van de Eames Plastic Chairs van polypro-
pyleen, terwijl de Eames Fiberglass Chairs worden ge-
maakt van glasvezelversterkt polyesterhars. Met meer 
dan 170.000 verschillende configuratiemogelijkheden, 
23 schaalkleuren en 36 bekledingsopties is er een 

perfecte Eames Kuipstoel voor iedereen en voor elk 
huis. Alle Eames Shell Chairs, zowel van glasvezel en 
polypropyleen als van gelast staaldraad, zijn gevormd 
naar het menselijk lichaam om zo een uitstekend 
comfort te bieden. Dankzij de verschillende combina-
ties kunnen de stoelen in de meest uiteenlopende 
omgevingen gebruikt worden: van eetkamers, woon-
kamers en thuiskantoren tot terrassen en tuinen.
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Eames Kuipstoelen
Charles & Ray Eames, 1950

78

1 2

Glasvezel ontstaat wanneer gesmolten glas snel af-
koelt, waarbij het verhardt tot fijne draden. Die draden 
worden vervolgens verweven en gemengd met poly-
meren. Het resultaat is een extreem stevig, duurzaam 
materiaal dat in 1950 zijn intrede deed in woningen 
toen Charles en Ray Eames hun ongewone Fiberglass 
Chair lan ceerden, de eerste in serie geproduceerde 
kunststof stoel in de meubel geschiedenis.
Veertig jaar later werd glasvezel uit de productie 

ge  nomen. Vitra stopte er aan het begin van de  
jaren negentig mee om het materiaal te gebruiken 
voor de schalen en lanceerde een paar jaar later  
een versie in propyleen van de stoel. Nu heeft Vitra 
echter een volledig nieuw proces ontwikkeld om 
glasvezel te produceren, waardoor naast het model  
uit kunststof ook de Fiberglass Chair en Armchair 
weer verkrijgbaar zijn in het oorspronkelijke 
materiaal.

1  Uit het archief van het Vitra Design 
Museum: een stapel historische Eames 
Fiberglass Chairs DSS.

2  De assemblage van Eames Fiberglass 
Chairs, 1960.

De Fiberglass Chair – al meer 
dan 70 jaar tijdloos modern
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( 1 ) Eames Fiberglass Armchair DAR , met kussen voor zit  · 04 Eames Elephant Hide Grey · Checker, 01 black/white ·  

Charles & Ray Eames, 1950 € 1.005,00
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( 1 ) EM Table (hout) , H 740 x B 900 x L 1800 mm  · 75 massief amerikaans noten geolied · 40 chocolate poedercoating (structuur) · 

Jean Prouvé, 1950 € 5.650,00 ( 2 ) Eames Fiberglass Side Chair DSW , met kussen voor zit  · 06 Eames Raw Umber · Hopsak, 79 warm grey/ivory · 

95 esdoorn donker · Charles & Ray Eames, 1950 € 860,00 ( 3 ) Potence  · 12 diepzwart poedercoating (glad) · Jean Prouvé, 1950 € 1.419,00
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( 1 ) Eames Fiberglass Armchair DAX  · 04 Eames Elephant Hide Grey · Charles & Ray Eames, 1950 € 750,00 ( 2 / 4 ) Eames Fiberglass Side Chair DSW  · 

07 Eames Ochre Light / 08 Eames Ochre Dark · Charles & Ray Eames, 1950 vanaf € 755,00 ( 3 ) Eames Fiberglass Armchair DAX , met kussen voor zit  · 

01 Eames Parchment · Hopsak, 79 warm grey/ivory · Charles & Ray Eames, 1950 € 850,00 ( 5 ) Eames Fiberglass Armchair DAW , met kussen voor zit  · 

06 Eames Raw Umber · Hopsak, 79 warm grey/ivory · Charles & Ray Eames, 1950 vanaf € 1.030,00 ( 6 ) Eames Fiberglass Side Chair DSR  · 

09 Eames Classic Red · Charles & Ray Eames, 1950 € 605,00

Vitra produceert de Fiberglass Chairs (1950) van  
Charles en Ray Eames in verschillende originele kleuren. 
Glasvezel dankt zijn charme aan een onregelmatig opper-
vlak, dat bijna een natuurlijk materiaal lijkt dankzij zijn 
duidelijk zichtbare vezels.

Eames Fiberglass Chair
Charles & Ray Eames, 1950

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen
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( 1 ) Eames Plastic Armchair DAX  · 24 light grey · Charles & Ray Eames, 1950 € 375,00 ( 2 ) Eames Plastic Side Chair DSW  · 04 wit · 

Charles & Ray Eames, 1950 vanaf € 440,00 ( 3 ) Eames Plastic Side Chair DSW , volledig bekleed  · 83 sea blue · Charles & Ray Eames, 1950

vanaf € 645,00 ( 4 ) Eames Plastic Side Chair DSX  · 12 diepzwart · Charles & Ray Eames, 1950 € 260,00 ( 5 ) Eames Plastic Side Chair DSR  · 

11 pebble · Charles & Ray Eames, 1950 € 290,00 ( 6 ) Eames Plastic Armchair DAW  · 23 ijsgrijs · Charles & Ray Eames, 1950 vanaf € 555,00

De organisch gevormde zitschalen van de Plastic  
Chairs (1950) van Charles en Ray Eames kunnen met 
een reeks verschillende onderstellen worden  
gecombineerd om veelzijdige zitgelegenheden voor  
uiteenlopende omgevingen te creëren. 

Eames Plastic Chair
Charles & Ray Eames, 1950

2022_05_1_DINE-1-NL.indd   82 09.03.22   20:21

83

1

4

2 3

5 6

( 1 ) Wire Chair DKX-5 , met zitbekleding  · 01 hoogglans chroom · Leder, 22 red stone · Charles & Ray Eames, 1951 € 555,00  

( 2 ) Wire Chair DKR-2 , met zit- en rugbekleding   · 30 basic dark poedercoating (glad) · Leder, 71 sand · Charles & Ray Eames, 1951 € 670,00 

( 3 ) Wire Chair DKW  · 30 basic dark poedercoating (glad) · 02 esdoorn goud · Charles & Ray Eames, 1951 € 585,00 ( 4 ) Wire Chair DKW , 

met zitbekleding  · 30 basic dark poedercoating (glad) · Hopsak, 66 nero · 30 esdoorn zwart · Charles & Ray Eames, 1951 € 685,00  

( 5 ) Wire Chair DKX  · 04 wit poedercoating (glad) · Charles & Ray Eames, 1951 € 405,00 ( 6 ) Wire Chair DKR-2 , met zit- en rugbekleding   · 

30 basic dark poedercoating (glad) · Checker, 01 black/white · Charles & Ray Eames, 1951 € 805,00

De transparante Wire Chairs (1951) van Charles  
en Ray Eames zijn leverbaar met een groot aantal 
verschil lende onderstellen en optionele kussens  
voor de zitting en rugleuning. Ze zijn geschikt  
voor binnen en buiten. 

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen

Wire Chair
Charles & Ray Eames, 1951
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Eames Aluminium Group
Charles & Ray Eames
1958
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( 1 ) Aluminium Chair EA 104 , draaibaar , met armleuningen  · Hopsak, 88 cognac/ivory · Charles & Ray Eames, 1958 € 1.830,00 

( 2 / 3 ) Aluminium Chair EA 101  · Hopsak, 83 blue/ivory / 79 warm grey/ivory · Charles & Ray Eames, 1958 € 1.650,00

3

2
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De Aluminum Chair van Charles en Ray Eames is  
een van de meest significante meubeldesigns van  
de 20e eeuw. De stoel werd gepresenteerd in 1958.  
De fabricage- en assemblageprocessen die bij de  
pro ductie gebruikt werden, zijn vrijwel hetzelfde  
gebleven sinds de stoel meer dan 60 jaar geleden  
door het Eames Office ontwikkeld werd.
Charles Eames zei: “Ik zie ons werk eigenlijk als dat 
van een ambachtsman – het gereedschap dat we  
gebruiken houdt vaak verband met de kunst, maar  

we gebruiken ze om problemen op te lossen die aan  
ons toegewezen werden of die we zelf observeren.”  
In lijn met die benadering is de Aluminum Chair  
perfect afgestemd op industriële productie, waarbij 
tegelijkertijd een aantal ambachtelijke elementen  
aan te pas komen. Het resultaat van die combinatie  
is een duurzame klassieker die Vitra in staat stelt om 
op alle meubels van de Aluminum Group een garantie 
van 30 jaar te bieden. Meer informatie vindt u op 
www.vitra.com/warranty

1  Charles en Ray Eames  
onderzoeken een prototype  
van de Aluminium Chair.

2  Uit het archief van het Vitra  
Design Museum: een historische  
Eames Aluminium Chair.

1

2
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Eames Soft Pad Group
Charles & Ray Eames
1969

De legendarische regisseur Billy Wilder was  
een goede vriend van Charles en Ray Eames. In  
de late jaren zestig vroeg hij het echtpaar om  
een meubel stuk voor hem te ontwerpen waarin  
hij zou kunnen ontspannen tijdens de pauzes  
bij filmopnames. Als antwoord daar op ontwikkel-
den Charles en Ray de Soft Pad Chaise ES 106,  
een smalle chaise longue zonder armleuningen,  
bekleed met zes zachte lederen kussens. Het  
was een elegant stuk, maar was hele maal niet  
geschikt om een dutje op te doen omdat de  

slaper opnieuw wakker zou schieten wanneer zijn 
armen opzij naar beneden zouden vallen. Ook al  
was de chaise niet geschikt voor dutjes, toch inspi-
reerde het ontwerp de Eames om kussens toe te  
voegen aan hun bestaande Aluminum Chair. De ont-
stane combinatie van een slanke, aluminium con-
structie en de goed geproportioneerde bekleding  
werd geïntroduceerd in de jaren zestig en was perfect 
afgestemd op de toenemende behoefte aan comfort  
in die tijd. En zo was het duurzame Soft Pad meube-
lassortiment geboren.

1 2

1  Uit het archief van het Vitra Design 
Museum: een historische Soft Pad Chair.

2  Charles Eames onderzoekt het 
 ‘geweivormige’ onderstel van gegoten 
aluminium, 1957.
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( 1 ) Soft Pad Chair EA 217 met armleuningen , middelhoge rugleuning, draaibaar  · Leder Premium, 97 cognac · Charles & Ray Eames, 1969 € 4.167,00 
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Standard  
Jean Prouvé
1934/1950
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4

( 1 ) EM Table (hout)  · Jean Prouvé, 1950 vanaf € 3.470,00 ( 2 ) Chaise Tout Bois  · 10 naturel eiken gevernist ·  

Jean Prouvé, 1941 € 755,00 ( 3 ) Standard  · 10 naturel eiken gevernist, 06 japanese red poedercoating (glad) · Jean Prouvé, 1934/1950

€ 769,00 ( 4 ) Cork Family  · Model A  / Model B  · Jasper Morrison, 2004 € 425,00
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De Standard-stoel (1934/50) van Jean Prouvé, die de 
interactie tussen de krachten in de vorm en constructie 
van de poten illustreert, is verkrijgbaar als een klassieke 
versie met zitting en rugleuning in hout of als een 
model in kunststof (Standard SP).

( 1 – 3 ) Standard SP : ( 1 ) 31 warmgrey · 06 japanese red poedercoating (structuur), ( 2 ) 12 diepzwart · 88 ecru poedercoating (structuur),  

( 3 ) 35 basalt · 12 diepzwart poedercoating (structuur) · Jean Prouvé, 1934/1950 € 525,00 

( 4 – 6 ) Standard : ( 4 ) 10 naturel eiken gevernist · 88 ecru poedercoating (glad), ( 5 ) 04 donker eiken gevernist · 12 diepzwart poedercoating (glad), 

( 6 ) 10 naturel eiken gevernist · 06 japanese red poedercoating (glad) · Jean Prouvé, 1934/1950 € 769,00

Standard / Standard SP
Jean Prouvé, 1934/50

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen
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Story

Standard
Wanneer de constructie 
het “Design” bepaalt

Aangezien er drie prototypes voorafgingen aan deze 
stoel, werd hij in 1934 als “Stoel nr. 4” voorgesteld en 
later in verschillende versies verder ontwikkeld onder de 
naam “Standard”. Hij werd in de eigen fabriek van Jean 
Prouvé geproduceerd. Vaak waren de poten en het frame 
van metaal gemaakt, de zitting en de rugleuning van 
hout. Daarnaast werden er ook modellen geproduceerd 
die volledig uit metaal of, omdat metaal tijdens de oorlog 
schaars was, hout bestonden. Er waren ook varianten  
met een kussen uit verschillende materialen of stoelen die 
gedemonteerd konden worden voor het transport. In de 
jaren ‘80 volgden tot slot de modellen met achterpoten 
van aluminium. Tot het begin van de 21e eeuw was Jean 
Prouvé buiten Frankrijk slechts in een beperkte kring van 
architecten en verzamelaars bekend. Hoewel zijn meu-
bels opnieuw in productie gebracht werden, kregen zijn 
ontwerpen niet de aandacht en waardering die ze ver-
dienden. Vitra ziet Prouvé, samen met Charles en Ray 
Eames, als een van de grootste meubelbouwers van de 

20e eeuw. Zijn meubels spelen een belangrijke rol in  
de collectie van het Vitra Design Museum en zijn werk 
werd in 2006 gehuldigd in een
grote tentoonstelling van het Vitra Design Museum.  
In nauwe samenwerking met Jean Prouvés dochter,  
Catherine Prouvé, produceert Vitra sinds 2002 zijn be-
langrijkste ontwerpen. Daarvoor baseert Vitra zich  
op de uitgebreide Prouvé-collectie van het Vitra Design 
Museum en de tekeningen en plannen die in het Centre 
Pompidou in Parijs en in het “Fonds Jean Prouvé des 
Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle” be-
waard worden. Waarom produceert een bedrijf zoals 
Vitra, dat zich aan modern design wijdt, meubelen  
die lang geleden ontworpen zijn? Omdat er ontwerpen  
uit vervlogen tijden bestaan die niet overtroffen kunnen 
worden en hun aantrekkingskracht nog steeds niet  
verloren hebben, zoals de ontwerpen van Charles en  
Ray Eames, Alvar Aalto, Ludwig Mies van der Rohe,  
Marcel Breuer en dus ook Jean Prouvé.
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Stoelen worden  
het meest belast op 
de achterpoten,  
die het gewicht van 
het bovenlichaam  
van de persoon op  
de stoel dragen.

3

21  Standard in combinatie met de Compas  
desk, eveneens ontworpen door Prouvé.

2  Jean Prouvé met Tarik Carim en een 
Australische architect in zijn kantoor in  
Les Ateliers Jean Prouvé, Maxéville, 1952.

3  Originele tekening van de Standard  
stoel uit de Archives départementales de 
Meurthe-et-Moselle, Nancy, Frankrijk.
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( 1 ) Chaise Tout Bois  · 10 naturel eiken gevernist · Jean Prouvé, 1941 € 755,00

Chaise Tout Bois 
Jean Prouvé
1941
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1  Een technische tekening van de Chaise Tout Bois 
van 1942 uit de Archives départementales de 
Meurthe-et-Moselle, Nancy, Frankrijk.

2  Chaise Tout Bois-stoelen in de kantine van de 
hoofdzetel van het Centre d’études nucléaires 
du Commissariat à l’énergie atomique (CEA)  
in Saclay, Frankrijk.

3  Chaise Tout Bois in de houtversie donker eiken.

1 3

2

Chaise Tout Bois
Jean Prouvé, 1941

Chaise Tout Bois is de enige stoel van de Franse 
'constructeur' en ontwerper Jean Prouvé die volledig 
van hout gemaakt is. Het ontwerp lijkt erg op dat van 
de beroemde Standard-stoel van Prouvé, maar het 
metalen onderstel werd vervangen door een houten 
versie omwille van het tekort aan metaal tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. 
Chaise Tout Bois van Vitra komt overeen met een  
van de ontwerpvarianten van Jean Prouvé uit 1941, 

waarbij er voor de constructie geen enkele schroef 
nodig is. De hoogte en de vorm van de zitting zijn 
dezelfde als die van de Standard-stoel en voldoen dus 
aan de huidige normen en vereisten. De warme 
uitstraling van hout contrasteert mooi met de prakti-
sche constructie, die kenmerkend is voor de functio-
nele aanpak van Prouvé. Chaise Tout Bois is verkrij-
gbaar in licht of donker gebeitst eikenhout.
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Chaise Tout Bois
Jean Prouvé, 1941

1 2

( 1 / 2 ) Chaise Tout Bois  · 10 naturel eiken gevernist / 04 donker eiken gevernist · Jean Prouvé, 1941 € 755,00

De vorm van de Chaise Tout Bois benadrukt  
de intentie van Prouvé om het overgangspunt  
tussen de zitting en de rugleuning, waar het 
belastings gewicht van het menselijk lichaam  
het grootst is, steviger te maken. Het profiel van  
het achterframe – de achterpoten en rugleuning –  
is gebaseerd op die belastingsoverdracht en is 
typerend voor de meubel- en architectuuront-
werpen van Prouvé. 

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen
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( 1 ) Table Solvay  900 × 2400 mm · 75 massief amerikaans noten geolied · Jean Prouvé, 1941 € 8.370,00 

( 2 ) Fauteuil Direction  · Twill, 02 cognac · 40 chocolade poedercoating (glad) · Jean Prouvé, 1951 € 2.090,00

2

Fauteuil Direction 
Jean Prouvé
1951
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( 1 ) Plate Dining Table  1000 × 2200 mm · Marmer · Jasper Morrison, 2018 € 8.300,00 ( 2 ) Panton Chair Classic  ·  

11 wit · Verner Panton, 1959 € 1.410,00 ( 3 ) Nuage (céramique)  · Ronan & Erwan Bouroullec, 2018 vanaf € 99,00 

( 4 ) Potence  · 12 diepzwart poedercoating (glad) · Jean Prouvé, 1950 € 1.419,00

3

4

Panton Chair 
Verner Panton
1959/1960
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De rondingen van de Panton Chair kent intussen 
iedereen, maar toen Verner Panton de stoel in de  
jaren vijftig voor de eerste keer voorstelde aan fabri
kanten, beschouwden ze het allemaal als een onmo
gelijk ontwerp. Enkel Vitra geloofde erin en samen  
met Panton gingen ze de uitdaging aan om de stoel  
in productie te brengen.
In 1967 werd de Panton Chair gepresenteerd. Als de 
eerste volledig uit kunststof vervaardigde cantilever 
werd hij een instant succes en gedurende de volgende 
jaren werd hij voortdurend vernieuwd naarmate de 
kwaliteit van kunststof verbeterde. De Panton Chair 

bleef extreem populair tot de productie in 1979 jam
mer genoeg stopgezet moest worden toen bestaande 
stoelen dreigden te breken. De stoel werd een tiental 
jaar lang niet verkocht, maar gelukkig kon Vitra de 
productie in 1990 opnieuw starten na de uitvinding 
van breukvast polyurethaan. De daaropvolgende jaren 
werkte Vitra samen met Panton om een versie van  
polypropyleen te maken die in 1999 werd voorgesteld.
Van het eerste ontwerp tot de laatste versies was de 
Panton Chair een project dat meer dan veertig jaar 
lang voortdurend in ontwikkeling was.

De trage ontwikkeling van 
een bijzonder design

Panton Chair
Verner Panton, 1959/1960

1  De ‘Panton Chair’ in het magazine 
‘Mobilia’, 1967.

2  Manfred Diebold, Rolf Fehlbaum, 
Verner Panton en Josef Stürmlinger. 

2

1
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( 1 / 2 ) Panton Chair  · 28 klassiek rood / 98 bordeaux · Verner Panton, 1959/1999 € 309,00

1

2
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*Ook verkrijgbaar in wit en diepzwart

1

9

2 3 4

5 6 87

Panton Chair Classic / Panton Chair  
Verner Panton

( 1 – 4 ) Panton Chair Classic : ( 1 ) 12 zwart, ( 2 ) 11 wit, ( 3 ) 15 rood, ( 4 ) 42 green · Verner Panton, 1959 € 1.410,00  

( 5 – 9 ) Panton Chair *: ( 5 ) 37 gletsjerblauw, ( 6 ) 98 bordeaux, ( 7 ) 28 klassiek rood, ( 8 ) 41 pale rose, ( 9 ) 57 soft mint ·  

Verner Panton, 1959/1999 € 309,00

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen

De Panton Chair is verkrijgbaar in drie verschillende 
modellen: de Panton Chair Classic in hard polyurethaan
schuim met een glanzend oppervlak, de Panton Chair  
in polypropyleen met een matte afwerking en de  
kinderversie, Panton Junior.
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Interview met 

Marianne
Panton

Wat een heerlijke lach heeft Marianne Panton! Uitbundig, 
aardig, zelfverzekerd. Ze stond 36 jaar lang aan de zijde 
van de grote Verner Panton, en nu zit ze in de lounge van 
het meubelbedrijf Vitra in Weil am Rhein. Marianne Panton, 
die haar man levenslang bijstond als adviseur en mana
ger, geniet van haar tijd in de Vitra Campus. Vele stukken 
die ontworpen werden door Panton, die overleed in 1998, 
zijn ondergebracht in het Schaudepot – de voor het 
publiek toegankelijke opslagruimte van het Vitra Design 
Museum, waar ook een groot deel van zijn nalatenschap 
te bewonderen is. Van de heldere kleuren en krommingen 
van de Flowerpot Lamp tot de taps toelopende vorm van 
de Cone Chair en het levendige interieur van de Spiegel 
Kantine: zijn ontwerpen zijn de geschiedenisboeken inge
gaan. De Panton Chair blijft het ongeëvenaarde designi
coon uit de jaren zestig. Vijftig jaar na de introductie 
ervan bracht Vitra in 2018 twee limited editions uit: 666 
exemplaren van de Panton Chrome (met een oppervlak 
van gespiegeld chroom) en 333 exemplaren van de Panton 
Glow (met een fluorescerende afwerking). Een ideaal 
moment om samen met Marianne even terug te kijken 
naar het verleden.

Mevrouw Panton, hoe zag uw jeugd eruit? Was u al van 
jongs af aan geïnteresseerd in design?
Helemaal niet. Ik ben afkomstig van het platteland – 
van de ‘laatste rij aardappelen’, zoals ze dat in Zweden 
zeggen. Mijn vader had een grote boerderij waar mijn 

broer en ik opgroeiden, omringd door tal van dieren, 
die toen nodig waren om de boerderij te runnen.  
In die tijd was alles in Zweden nog zeer conservatief. 
Eerst ging ik naar een normale plattelandsschool, 
nadien naar een meisjesschool en later stapte ik over 
naar een andere secundaire school. Tot slot studeerde 
ik aan een handelsschool, waar ik mijn eerste echt
genoot leerde kennen. Het was wat ze in Zweden een 
studentenhuwelijk noemden: twee naïeve kinderen  
die trouwden. Kort nadien gingen we uit elkaar. In 
1962 ontmoette ik dan Verner Panton.

Jullie kwamen elkaar tegen op Tenerife, waar jij aan  
het herstellen was van een blessure – klopt dat?
Ja, ik was bij een ongeval met de scooter gewond 
geraakt en moest lange tijd op krukken lopen. Tijdens 
mijn herstel verbleef ik in de villa van een vriendin.  
Ze was een Finse gravin die prachtige haute couture 
maakte en in een prachtig, in de traditionele Canari
sche stijl ontworpen huis met een mooie binnenplaats 
woonde. Er waren altijd een aantal fotomodellen  
te gast bij haar thuis om de nieuwste collecties voor  
te stellen aan toeristen.

Wat deed Verner Panton daar?
Hij was op vakantie! Volgens hem was het zijn eerste 
vakantie ooit in heel zijn leven. Hij zei dat hij nog 
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nooit even afstand had genomen van zijn werk, tot  
op dat moment. En zelfs op Terenife kon hij het werk 
niet laten; hij had altijd tekenpapier en een potlood  
bij de hand. Toen Verner op het eiland arriveerde, 
stuurde zijn reisagent hem naar ons – destijds was hij 
al zeer geïnteresseerd in textiel. En omdat hij een 
geschoold architect was, dachten ze dat hij ook het huis 
eens gezien moest hebben. Op een dag – ik was in een 
hangmat van de prachtige tuin aan het genieten 
– kwam er een man in een blauw pak naar me toe en 
hij sprak me aan. Hij vroeg of hij de tuin mocht bekij
ken en een foto van het huis mocht nemen. Zo hebben 
we elkaar ontmoet. En natuurlijk kon ik niet weglopen 
want mijn been lag in het gips.
 

Destijds had hij zijn eerste meubelontwerpen al gepro
duceerd en hij had ook al naam gemaakt als architect. 
Wist u wie hij was?
Nee, ik had er geen idee van. En de eerste keer dat  
ik hem in Denemarken bezocht was ik heel teleurge
steld. Van een ontwerper en architect had ik een in
drukwekkend huis met veel mooie meubels verwacht. 
Toen ik zijn woning aan de kustlijn van Øresund in 
Kopenhagen zag, vond ik het beslist een mooi huis 
met grote ramen die een prachtig zicht over het water 
boden. Maar er waren helemaal geen meubels te be
speuren. Hij had een Cone Chair, en vier of vijf borden 
op schilderschragen voor zijn schetsen. En oude 
houten bierkratten, die hij gebruikte als meubel
stukken.
 

De Panton Chair werd ontworpen in 1960, maar het  
duurde zeven jaar lang voor hij in productie genomen 
werd. Hoe belangrijk was dit project voor uw man?
Hij had altijd duizenden ideeën. De Panton Chair  
was er een van, maar het was uiterst belangrijk voor 
hem. En daarom doorkruisten Verner en ik heel 
Europa met zijn stoel: Milaan, Cannes – we reisden 
heinde en verre op zoek naar een fabrikant.
 

Waarom was het zo moeilijk voor hem om een fabrikant  
te vinden voor de Panton Chair?
Veel mensen vonden het interessant, maar daar bleef 
het ook bij. Ze beschouwden het niet als een stoel.  
Het zag eruit als een amoebe! Bovendien kon je niet 
eens op het prototype zitten! Maar Willi Fehlbaum, 
van Vitra, was geïnteresseerd en Verner merkte dat. 
Dus bezocht hij hem in Basel. Ze probeerden een 
aantal dingen maar uiteindelijk werd het project toch 
uitgesteld. Op een dag kwam Rolf Fehlbaum, zijn 

zoon, echter langs en hij zag de stoel op ons terras 
staan. Hij bracht Manfred Diebold mee (destijds 
Product Development Manager – noot van de redac
tie), en ze begonnen aan het ontwerp te sleutelen.
 

Wat was het probleem met de eerste modellen?
Plastic werd enkel gebruikt om emmers en derge
lijke te maken. Het idee om erop te zitten was een 
risicovolle onderneming. Bovendien waren de  
stoelen zwaar en moeilijk te produceren. Nadat ze  
uit de gietvorm kwamen, moesten ze gespoten  
en meermaals gladgeschuurd worden. Dat was veel  
te veel werk, waardoor de stoelen zeer duur werden. 
En Verners echte bedoeling was om een stoel voor  
het grote publiek te produceren. Het was in die tijd 
gewoonweg niet mogelijk. Er moest veel geëxpe
rimenteerd worden vooraleer Vitra eindelijk het  
juiste materiaal vond.
 

Waar haalde Verner Panton de inspiratie voor zijn  
kleurenschema’s vandaan?
Als student wou hij eigenlijk kleurenpsychologie 
studeren. Hij was al ingeschreven, maar toen hem 
verteld werd dat de opleiding acht jaar zou duren,  
zag hij al snel de werkelijkheid onder ogen. Rood  
en oranje waren trouwens niet zijn favoriete kleuren. 
Blauw wellicht wel. En hij droeg enkel blauw: blauwe 
sokken, blauw ondergoed, blauwe pakken. Maar  
voor zijn ontwerpen gebruikte hij graag kleuren  
die zinderden, kleuren die je aantrokken.
 

De nieuwe versie van de Panton Chair heeft een blauwe  
glans. Vindt u hem mooi?
(lacht) Het spook? Natuurlijk! Ik heb er een op mijn 
appartement staan. Als ik ’s nachts opsta, door  
de kamer wandel en die stoel in het donker licht zie 
geven, dan is hij echt angstaanjagend! De dag waarop 
de stoel bij ons in huis kwam, experimenteerden  
we ermee. We deden het licht aan en uit, maar 
er gebeurde niks. Dus we dachten dat het een echte 
flop ging worden. Maar ’s nachts begon hij plots licht  
te geven. Misschien moet hij eerst blootgesteld worden 
aan daglicht. Ik vind het een fantastisch idee. En ook 
Verner zou dit en de nieuwe verchroomde versie ge
weldig hebben gevonden. Het is prachtig als stoelen 
verder ontwikkeld worden. Vorige zomer waren er hier 
op de Vitra Campus heel wat gele Panton Chairs  
te bewonderen. Ze leken net dieren op een weiland.  
Net echt!
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4

( 1 ) Plate Dining Table  900 × 1800 mm · 70 eiken naturel massief, geolied · Jasper Morrison, 2018 € 3.640,00 ( 2 ) Softshell Chair  ·  

Dumet, 06 pebble melange  · Ronan & Erwan Bouroullec, 2008 € 815,00 ( 3 ) Softshell Side Chair  · Dumet, 06 pebble melange  · 

Ronan & Erwan Bouroullec, 2017 € 699,00 ( 4 ) Wooden Side Tables  · Ronan & Erwan Bouroullec, 2015 vanaf € 865,00

3

Softshell Chair  
Ronan & Erwan Bouroullec 
2008
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( 1 – 3 ) EVO-C : ( 1 ) 03 poppy red, ( 2 ) 49 ivory, ( 3 ) 62 light mint · Jasper Morrison, 2020 € 325,00

1

2

EVOC 
Jasper Morrison 
2020
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( 1 ) Compas Direction  · 70 eiken naturel massief, geolied · Jean Prouvé, 1953 € 2.480,00 

( 2 ) EVO-C  · 03 poppy red · Jasper Morrison, 2020 € 325,00
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EVOC is een succesvolle, compromisloze variant  
op het principe en de kenmerken van de klassieke 
kunststof sledestoel. Dankzij de moderne spuitgiet
technologie met gasinjectie krijgen kunststofstructu
ren de bewezen sterkte en stevigheid van slede frames 
die van staalbuis gemaakt zijn. De draagstructuur 
wordt gevormd door holle, buisachtige onderdelen  
die naadloos overvloeien in de vlakke oppervlakken 
van de zitting en rugleuning.  Het doel van Morrison 
was om alle overbodige details te elimineren: de vorm 
van EVOC, die volledig uit 100% recyclebaar poly
propyleen gemaakt is, wordt bepaald door factoren  

die onmisbaar zijn om stabiliteit en comfort te  
kunnen garanderen. Het combineert de flexibele 
eigen schappen van staalbuis met het comfort  
van een ergonomische zitschaal.  Doordat er slechts  
één materiaal gebruikt werd, krijgt de EVOC een 
coherente look. Het silhouet is zo elegant dat de stoel 
bijna achter de gebruiker verdwijnt. En wanneer  
hij niet gebruikt wordt lijkt de stoel op een beeldhouw
werk met twee poten dat vanuit de grond omhoog  
lijkt te komen, en op een discrete, elegante manier  
de plaats inneemt van de afwezige gebruiker. EVOC  
is beschikbaar in een selectie van kleuren.

EVOC
Jasper Morrison, 2020

2022_05_1_DINE-3-NL.indd   113 09.03.22   20:16



2

1

( 1 ) EM Table  900 × 2400 mm · 70 eiken naturel massief, geolied · 88 ecru poedercoating (structuur) · Jean Prouvé, 1950 € 5.090,00 

( 2 / 3 / 4 )  HAL Soft Wood  · Dumet, 03 beige/grey / 26 pale blue/chartreuse / 10 pale rose/beige  · Jasper Morrison, 2021 € 805,00  

( 5 ) HAL Ply Wood  · Jasper Morrison, 2012 € 625,00 ( 6 ) Herringbone Vase glad  · Raw-Edges, 2019 € 129,00 ( 7 ) Herringbone Bowl  · 

Raw-Edges, 2019 € 99,00 ( 8 ) L‘Oiseau  · Kurk · Ronan & Erwan Bouroullec, 2011 € 149,00

6

8

3

HAL 
Jasper Morrison
2010/2014
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“Speciaal is meestal minder 
bruikbaar dan normaal”

“Speciaal is meestal minder bruikbaar dan normaal”: 
dat is meteen Jasper Morrisons vuistregel voor het  
creëren van ontwerpen die niet extravagant, maar 
eerder ‘supernormaal’ zijn en respect tonen voor het 
alledaagse leven, net zoals HAL. HAL, een herinter  

pretatie van de multifunctionele schaalstoel, is een  
veelzijdige stoelenfamilie met een cleane, moderne 
look. Door zijn vorm biedt de zitschaal veel bewe
gingsvrijheid in verschillende zithoudingen, zelfs 
zijdelings of schrijlings. 

Jasper Morrison met een HALprototype.

HAL
Jasper Morrison, 2010/2014

1

2
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1

4

2

5

3

6

HAL
Jasper Morrison, 2010/2014

Linkerpagina: ( 1 ) HAL Armchair Wood  · 04 wit · Jasper Morrison, 2014 € 560,00 ( 2 ) HAL Wood  · 04 wit · Jasper Morrison, 2010 € 420,00 

Deze pagina:  ( 1 ) HAL Soft Wood  · Plano, 03 parchment/cream white · Jasper Morrison, 2021 € 709,00 ( 2 ) HAL Armchair Tube Stackable  ·  

01 basic dark · Jasper Morrison, 2014 € 415,00 ( 3 ) HAL Soft Tube  · Volo, 14 iron grey · Jasper Morrison, 2021 € 639,00 ( 4 ) HAL Tube  ·  

01 basic dark · Jasper Morrison, 2010 € 245,00 ( 5 ) HAL Armchair Wood , met kussen voor zit  · 04 wit · Jasper Morrison, 2014 € 680,00  

( 6 ) HAL Ply Tube  · 17 eikenfineer licht · Jasper Morrison, 2012 € 450,00

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen

Jasper Morrison ontwierp HAL als een veelzijdige 
stoelenfamilie met een strakke, eigentijdse look.  
De stoelen zijn verkrijgbaar in een ruime selectie  
van onderstellen en een verschillende zitschalen, 
materialen en kleuren.
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1 2

Met de Moca Chair wilt de Britse ontwerper Jasper 
Morrison zijn ‘supernormale’ visie op design tot 
uitdrukking brengen: minimalistisch, nuttig en ver
antwoord. Moca is bijgevolg niks nieuws en revolu
tionairs, maar het resultaat van de expertise van  
een ervaren designer en de productie knowhow van 
Vitra, en hij ziet er zo bescheiden uit dat het lijkt  
alsof hij altijd al heeft bestaan. De combinatie van  
die esthetische kenmerken en de bijzonder duurzame, 
hoogwaardige materialen garandeert een uitzonder

lijk lange levensduur.  Het onderstel van de Moca  
is gemaakt van twee gebogen staal buizen – de een 
voor de voorpoten en rugleuning, de andere voor de 
achterpoten. Twee gefineerde zitschalen van multi
plex zijn op de basiselementen bevestigd voor een 
comfortabele, anatomisch ge vormde zitting en rugleu
ning. Het slimme ontwerp van de stapelbeschermer 
tussen de zitting en de rugleuning biedt een optimale 
bescherming voor het fineeroppervlak.

Moca 
Jasper Morrison
2020
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2

Linkerpagina: ( 1 – 4 ) Moca : ( 1 ) 10 naturel eiken gevernist · 30 basic dark poedercoating (structuur), ( 2 ) 10 naturel eiken gevernist ·  

01 hoogglans chroom, ( 3 ) 04 donker eiken gevernist · 01 hoogglans chroom, ( 4 ) 04 donker eiken gevernist · 30 basic dark poedercoating (structuur) · 

Jasper Morrison, 2020 € 429,00 Deze pagina:  ( 1 ) Plate Dining Table  900 × 1800 mm · MDF, 04 wit poedercoating · Jasper Morrison, 2018

€ 2.530,00 ( 2 ) Moca  · 10 naturel eiken gevernist ·01 hoogglans chroom · Jasper Morrison, 2020 € 429,00
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( 1 ) Plate Dining Table  900 × 1800 mm · Glas · Jasper Morrison, 2018 € 3.150,00 

( 2 / 3 ) .03  · 78 mango / 05 grijs · Maarten Van Severen, 1998 € 565,00

1

3

Meer  
Dining Chairs
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De esthetische kracht van de .03 schuilt in de slanke 
en gestroomlijnde vorm, een duidelijk voorbeeld van 
het concept ‘minder is meer’. Tegelijkertijd is de stoel 
onverwacht comfortabel, omdat de strakke zitschaal 
van veerkrachtig polyurethaanintegraalschuim zich 

aan het lichaam aanpast. Wanneer u achteroverleunt, 
veert het bovenste deel van de rugleuning door de 
geïntegreerde bladveren aangenaam mee. Het 
buitengewone comfort van de .03 wordt pas duidelijk 
bij gebruik.

.03 
Maarten Van Severen, 1998

1  Maarten Van Severen.
2  Fax van Maarten Van Severen  

aan Rolf Fehlbaum.

21

2022_05_1_DINE-3-NL.indd   121 09.03.22   20:19



122122

De elegante DCM stoelen (Dining Chair Metal) in de 
Plywood Group zijn ontstaan uit de eerste experimen
ten van Charles en Ray Eames waarbij ze naar manie
ren zochten om multiplex in complexe vormen te 

modelleren. De elegante gebogen zit en rugschalen 
zijn gemaakt van naturel of zwart gebeitst essenhout. 
Het slanke staalbuisonderstel is verchroomd.

Charles en Ray Eames “vastgeklemd” onder onderstellen voor 
stoelen na een fotosessie voor de Molded Plywood Chair Group 
buiten aan het Eames Office in Venice, Californië, 1946.

Plywood Group DCM
Charles & Ray Eames, 1945/1946

1

2

3
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Tip Ton
Edward Barber & Jay Osgerby, 2011
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Linkerpagina: ( 1 ) Eames Contract Tables  750 × 750 mm · 03 wit (structuur)  · Charles & Ray Eames, 1968 vanaf € 698,00  

( 2 ) Plywood Group DCM  · 64 Essen naturel · Charles & Ray Eames, 1945/1946 € 939,00 ( 3 ) Tip Ton  · 01 basic dark · 

Edward Barber & Jay Osgerby, 2011 € 300,00 Deze pagina:  ( 1 ) Tip Ton  · 35 basalt · Edward Barber & Jay Osgerby, 2011 € 300,00
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Deze pagina:  ( 1 ) Organic Conference  · Tonus, 52 dark yellow · Charles Eames & Eero Saarinen, 1940 € 2.040,00 

Rechterpagina: ( 1 ) Guéridon  Ø 900 mm · 70 eiken naturel massief, geolied · Jean Prouvé, 1949 € 2.060,00  

( 2 / 3 ) APC  · 05 brick - two-tone / 04 ivy two-tone · Jasper Morrison, 2016 € 289,00
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Charles Eames & Eero Saarinen, 1940

1
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Op het eerste zicht lijkt de APC op de eenvoudige, 
klassieke houten stoelen die al decennialang gebruikt 
worden in Europa. Zijn prestaties en uitstraling 
werden echter aanzienlijk verbeterd door het ontwerp 
aan te passen aan alternatieve materialen. 
De afgevlakte vormen van het frame zijn in één stuk 
gegoten, terwijl het dunne zitoppervlak organisch 
gevormd is en de rugleuning fijner ontworpen is dan 
de rugleuning van klassieke houten stoelen. Daardoor 
is de APC niet enkel opvallend compact en elegant, 
maar is hij door de combinatie van kunststof onder
delen ook nog eens bijzonder comfortabel. Terwijl het 
frame van onbuigzaam, sterk polypropyleen gemaakt 
is, zijn de zitting en de rugleuning veerkrachtiger en 
passen ze zich aan de contouren van het lichaam aan. 
Voor nog meer comfort is de rugleuning verbonden 

met het frame door middel van twee steunen voor
zien van rubberen buffers zodat de leuning zachtjes 
meebuigt met de bewegingen van de gebruiker. 
De combinatie van twee types kunststof biedt ook 
nieuwe mogelijkheden voor het kleurenpalet: de APC 
is uitsluitend verkrijgbaar in tweekleurige uitvoe
ringen waarin relatief donkere stoelframes gecombi
neerd worden met zittingen en rugleuningen in 
dezelfde kleur, maar met een lichtere tint. Dit spel 
van kleuren verleent de stoel een kenmerkend 
uiterlijk en transponeert de klassieke vorm naar een 
moderne context. 
Dankzij het gebruik van hoogwaardige kunststof  
die bestand is tegen zonlicht en water is de APC een 
stevige, duurzame stoel voor binnen en buiten. 

APC
Jasper Morrison, 2016

1

2

3

Jasper Morrison met prototypes van de APC.
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Landi Stoel 
Hans Coray, 1938

De Landi Stoel werd ontwikkeld voor de Zwitserse 
nationale tentoonstelling (Schweizer Landesaus
stellung) van 1939 en neemt een belangrijke plaats  
in de geschiedenis van het twintigsteeeuws design  
in. Deze klassieker van Hans Coray zette een nieuwe 
standaard voor driedimensionaal gevormde zitscha
len met apart onderstel. Twee Uvormige profielen  
die op de dwarsverbindingen van het zelfdragende 
frame gelast zijn fungeren als poten én als lage arm
leuning. Op dat onderstel is de zitschaal bevestigd,  

die optimaal gebruikmaakt van de mogelijkheden  
van het materiaal: de 91 ponsgaten maken de comforta
bele schaal niet alleen licht en flexibel, maar verlenen  
de gracieuze Landi tevens zijn kenmerkende uiterlijk.
De lichte en stapelbare Landi Stoel is stevig en weerbe
stendig. Technische innovatie, optimaal gebruik van 
materialen, minimalistische vormen en ingetogen ele
gantie zijn de elementen die door de jaren heen een 
klassieker gemaakt hebben van de Landi Stoel.

1  Hans Coray.
2  Zwitserse nationale tentoonstelling 

(Schweizer Landesausstellung) Zürich, 
1939.

1 2
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( 1 ) Landi Stoel  · 10 aluminium mat geanodiseerd · Hans Coray, 1938 € 785,00
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Ronan & Erwan Bouroullec, 2015

( 1 ) Bistro Table  Ø 796 mm · 30 zwart (structuur) · Ronan & Erwan Bouroullec, 2009/2010 € 1.070,00 ( 2 ) Belleville Chair  · 94 mosgrijs · 

Ronan & Erwan Bouroullec, 2015 € 319,00 ( 3 ) Nuage  ·  ivy geanodiseerd · Ronan & Erwan Bouroullec, 2016 vanaf € 159,00
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129Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen

1

3

5

2

4

6

( 1 ) Dining Table  · Isamu Noguchi, 1957 vanaf € 3.950,00 ( 2 ) Eames Segmented Tables Dining  · Charles & Ray Eames, 1964 vanaf € 1.590,00 

( 3 ) Guéridon  · Jean Prouvé, 1949 vanaf € 2.060,00 ( 4 ) EM Table (hout)  · Jean Prouvé, 1950  vanaf € 3.470,00 ( 5 ) Table Solvay  · 

Jean Prouvé, 1941 vanaf € 4.480,00 ( 6 ) Trapèze  · Jean Prouvé, 1950/1954 € 5.410,00

Tafels
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3

65

2

( 1 ) Belleville Table (rechthoekig)  · Ronan & Erwan Bouroullec, 2015 vanaf € 1.510,00 ( 2 ) Belleville Table (bistro)  · 

Ronan & Erwan Bouroullec, 2015 vanaf € 619,00 ( 3 ) Eames Contract Tables  · Charles & Ray Eames, 1968 vanaf € 654,00  

( 4 ) Eames Segmented Tables Dining , Tafel bootvormig  · Charles & Ray Eames, 1964 vanaf € 2.790,00 ( 5 ) Plate Dining Table  ·  

Glas ·Jasper Morrison, 2018 vanaf € 3.150,00 ( 6 ) Bistro Table  · Ronan & Erwan Bouroullec, 2009/2010 vanaf € 659,00

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen

Tafels
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Home Office

134 Rookie
136 Allstar
138 ID Chair Concept
140 Soft Pad Chair
142 Aluminium Chair
144 Tip Ton
146 Tip Ton RE
148 .04
150 Physix
151 Eames Plastic Chair PSCC
152 ESU
154 Bureaus
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Home Office

Thuiswerken

Onze definitie van “thuis” is tijdens de covidpandemie 
sterk uitgebreid. Veel meer dan een toevluchtsoord  
is het nu het platform van waaruit we in inter actie 
staan met de wereld, een plek om te leren, spelen, so
ciale contacten onderhouden, sporten en nog veel 
meer. Bovenal is thuiswerken een blijver. 
Concreet betekent dit dat we onze woonruimten 
hebben omgevormd tot werkplekken, studeerplekken 
en plekken voor andere activiteiten. Bureaustoelen,  
in hoogte verstelbare tafels, bureaulampen, audio en 
videoapparatuur en dergelijke zijn wereldwijd deel 
gaan uitmaken van woningen. Dit alles roept de vraag 
op hoe we kantoor en thuis succesvol kunnen inte
greren. Wat is er nodig om een woon en werkruimte 

te creëren die 24 uur per dag onze productiviteit en 
ons geluk bevordert? Vitra heeft wereldwijd een lange 
geschiedenis in en ruime ervaring met het creëren  
en inrichten van werkruimtes. Sinds de ontwikkeling 
van de eerste bureaustoel, de Vitramat, in 1976, heeft 
het bedrijf een breed assortiment aan stoelen, tafels  
en werk toebehoren op de markt gebracht. En ook de 
Vitra Home Collection is al sinds de jaren 1950 ver
krijgbaar voor huiselijk gebruik. Die knowhow van 
beide domeinen – werk en woonplekken – is uniek. 
Of u nu uw werkdag doorbrengt in de keuken, de 
woonkamer, uw slaapkamer, de logeerkamer of zelfs 
in uw tuin, Vitra heeft de meubels die uw thuiskan
toor doen werken. 
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Rookie
Konstantin Grcic
2018

1

2
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Rookie
Konstantin Grcic, 2018

135

Vooraleer Konstantin Grcic aan de slag ging met het 
ontwerp van de Rookie vroeg hij zich af hoeveel zaken  
je van een bureaustoel kunt weglaten zonder in te boe
ten aan ergonomie en comfort. Het resultaat is een 
kleine, lichte stoel die gemakkelijk in elke ruimte past.
De Rookie is verkrijgbaar in tal van kleurencombinaties. 
Hij past evenzeer in een tienerkamer, bij een keuken
tafel of in een eigen thuiskantoor. 

321

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen

Linkerpagina: ( 1 ) Alcove Plus Desk  Medium · 17 eikenfineer licht · Volo, 51 ice blue · Ronan & Erwan Bouroullec, 2021 € 5.687,00  

( 2 ) Rookie  · Plano, 05 cream white/sierra grey · Konstantin Grcic, 2018 € 429,00 Deze pagina:  ( 1 – 3 ) Rookie  · Konstantin Grcic, 2018: 

( 1 ) Plano, 81 blue/coconut € 429,00 ( 2 ) Tress, 05 pale rose melange € 471,00 ( 3 ) Plano, 98 dark red/nero € 429,00

nicht löschen [05, 05] [Plano - cream white/sierra grey, cream white/sierra grey]2022_06_1_WORK-NL.indd   135 09.03.22   20:12
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2 31

De Allstar is moeilijk in een traditionele categorie 
onder te brengen: hoort deze stoel thuis in bedrijven 
of in het thuiskantoor? Uit welke periode stamt hij? 
Vervult de stoel specifieke functies? Waar is hij van 
gemaakt? Bij het ontwerp van Allstar liet Konstantin 
Grcic dit allemaal in het midden om een ontspannen, 
huiselijke sfeer te creëren voor kantoorpersoneel.  
De vorm van Allstar is aantrekkelijk, emblematisch en 
herkenbaar, wat een gevoel van veiligheid en vertrou
wen inboezemt. Er gaat ontspanning en gemak,  
een kalmerende invloed van uit; de stoel tempert de 
hectische dynamiek van moderne kantoren. 
De functionele kenmerken die een kantoorstoel nodig 
heeft, zijn in de Allstar discreet verborgen: een 
gesynchroniseerd mechanisme met vergrendelbare 
positie, regeling van de zitdiepte en hoogte en een 

regelbare rugleuning. Een stevig open frame van 
stevige kunststof dient tegelijk als armleuning, 
rugsteun en verlengstuk van het technisch mecha
nisme. Daardoor kunnen de zitting en de rugleuning 
onafhankelijk van elkaar bewegen en worden de 
krachten op het mechanisme onder de zitting over
gebracht. De organisch gevormde kussens van de 
zitting en rugleuning zorgen in combinatie met de 
technische functies voor een hoge mate van comfort. 
Dat maakt Allstar geschikt voor heel diverse omstan
digheden waarin hoge functionele prestatieeisen 
worden gesteld, maar een klassieke kantoorstoel om 
esthetische redenen niet geschikt zou zijn – de 
perfecte keuze voor moderne werkplekconcepten, 
coworkingruimtes of thuiskantoren.

Allstar
Konstantin Grcic
2014
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Linkerpagina: ( 1 – 3 ) Allstar : ( 1 ) 12 diepzwart · Hopsak, 66 nero, ( 2 ) 04 wit · Hopsak, 83 blue/ivory, 66 nero,  

( 3 ) 04 wit · Hopsak, 66 nero · Konstantin Grcic, 2014 € 897,00 Deze pagina:  ( 1 ) Allstar  · 04 wit · Hopsak, 66 nero ·  

Konstantin Grcic, 2014 € 897,00 ( 2 ) Uten.Silo I  · Dorothee Becker, 1969 € 369,00
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ID Chair Concept
Antonio Citterio
2010/2021

1

2022_06_1_WORK-NL.indd   138 09.03.22   20:13

139

1 2 3

De verschillende modellen van het ID Chair Concept 
systeem bieden bedrijven en gebruikers tal van moge
lijkheden om een bureaustoel te configureren die het 
beste aan hun individuele behoeften beantwoordt.

ID Chair Concept
Antonio Citterio, 2010/2021

Linkerpagina: ( 1 ) ID Cloud, voorgevormde zitting (F), FlowMotion met voorwaartse kanteling, met regeling van de zitdiepte  · Plano, 

18 light grey/sierra grey · Antonio Citterio, 2021 € 1.416,00 Deze pagina:  ( 1 ) ID Trim vanaf € 784,00 ( 2 ) ID Trim L vanaf € 894,00 

( 3 ) ID Mesh vanaf € 657,00 ( 4 ) ID Air vanaf € 638,00 ( 5 ) ID Soft vanaf € 752,00 ( 6 ) ID Soft L vanaf € 872,00 · 

Antonio Citterio, 2010/2016

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen

4 5 6
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Soft Pad Chair
Charles & Ray Eames
1969

2

( 1 ) Soft Pad Chair EA 217  · Leder Premium, 68 chocolate · Charles & Ray Eames, 1969 € 4.167,00  

( 2 ) Compas Direction  · 70 eiken naturel massief, geolied · Jean Prouvé, 1953 € 2.480,00 ( 3 ) Akari UF4-L8  · Isamu Noguchi, 1951 € 1.699,00
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Aluminium Chair
Charles & Ray Eames 
1958/1969

1

2
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Eames Aluminium Group/Eames Soft Pad Group 
Charles & Ray Eames, 1958/1969

32

5 6

1

4

Ontworpen in 1958 en voorzien van een stoffen bekleding 
die tussen twee zijprofielen gespannen is: de stoelen  
van de Eames Aluminium Group zijn een van de meest 
legendarische meubelontwerpen van de twintigste  
eeuw. De Soft Pad Group, die in 1969 ontworpen werd  
door Charles en Ray Eames, is ge baseerd op hetzelfde 
ontwerpprincipe.

Linkerpagina: ( 1 ) Aluminium Chair EA 118  · Hopsak, 85 mint/ivory · Charles & Ray Eames, 1958 € 2.250,00 ( 2 ) Compas Direction  · 

70 eiken naturel massief, geolied · Jean Prouvé, 1953 € 2.480,00 Deze pagina:  ( 1 ) Aluminium Chair EA 117  · Leder Premium, 67 asphalt · 

Charles & Ray Eames, 1958 vanaf € 3.720,00 ( 2 ) Aluminium Chair EA 119  · Leder Premium, 66 nero · Charles & Ray Eames, 1958 € 4.390,00 

( 3 ) Aluminium Chair EA 117  · Hopsak, 66 nero · Charles & Ray Eames, 1958 € 2.590,00 ( 4 ) Soft Pad Chair EA 219  · Leder Premium, 74 olive · 

Charles & Ray Eames, 1969 vanaf € 4.980,00 ( 5 ) Soft Pad Chair EA 217  · Leder Premium, 93 brandy · Charles & Ray Eames, 1969

vanaf € 4.167,00 ( 6 ) Soft Pad Chair EA 208 · Leder Premium, 66 nero · Charles & Ray Eames, 1969 € 3.460,00

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen
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Tip Ton is een voorwaarts kantelbare stoel van mas
sieve kunststof. Vanuit een normale positie kan de 
stoel een paar graden voorwaarts ge kanteld worden  
en zo blijven staan. 
In een onderzoek uit 2010 heeft de ETH Zürich de 
gezondheidseffecten van een voorwaarts gekantelde 
zithouding onderzocht. De resultaten bevestigden  
dat e  r daardoor een verhoogde spieractiviteit in  
de buik en rugspieren is, wat de toevoer van zuur
stof naar alle delen van het lichaam stimuleert.  
De volledig van kunststof vervaardigde, oersterke  

Tip Ton maakt handig gebruik van dit effect, dat  
voor heen voorbehouden was aan bureaustoelen, en 
opent daarmee de weg tot vele nieuwe toepassingen.
De volledig van kunststof vervaardigde, oersterke  
Tip Ton maakt handig gebruik van dit effect, dat 
voorheen voorbehouden was aan bureaustoelen, en 
opent daar mee de weg tot vele nieuwe toepassingen. 
Daardoor is de stoel zeer duurzaam en volledig 
recyclebaar. Tip Ton kan tot vier stoelen hoog worden 
opgestapeld en is leverbaar in acht verschillende 
kleuren.

4 5

1 2 3

6

Tip Ton 
Edward Barber & Jay Osgerby
2011
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( 1 – 7 ) Tip Ton : ( 1 ) 78 mango , ( 2 ) 23 ijsgrijs, ( 3 ) 35 basalt, ( 4 ) 74 olijf, ( 5 ) 04 wit, ( 6 ) 37 gletsjerblauw,  

( 7 ) 76 industrial green · Edward Barber & Jay Osgerby, 2011 € 300,00

7
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In 2020 werkt Vitra opnieuw samen met  
Edward Barber en Jay Osgerby om een versie  
van de Tip Tonstoel te ontwikkelen die gemaakt  
is van gerecycled kunststof: de Tip Ton RE. Het 
hoogwaardige gerecyclede materiaal is afkomstig 
van gerecycled huishoudelijk afval, meer bepaald 
van gebruikte verpakkingen. De donkergrijze  
tint van de Tip Ton RE is de natuurlijke kleur van 
het gerecyclede materiaal na verwerking. Daar
door vertoont het zeer kleine onregelmatigheden 
in de kleur. Tip Ton RE zelf is 100% recyclebaar  
en kan tot vier stoelen hoog gestapeld worden. Door die gerecyclede materiaal te gebruiken in plaats  

van primaire kunststoffen op basis van aardolie is er  

54% minder klimaatschadelijke uitstoot en daalt het  

primair energieverbruik aanzienlijk.

1

2

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen

Tip Ton RE 
Edward Barber & Jay Osgerby
2011/2020

( 1 ) Tip Ton RE  · 22 dark grey RE · Edward Barber & Jay Osgerby, 2011/2020 € 300,00 

( 2 ) Cork Family , Model C  · Jasper Morrison, 2004 € 425,00
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Meer bureaustoelen

2022_06_1_WORK-NL.indd   148 09.03.22   20:16
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.04
Maarten Van Severen, 2000

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen

1 2 3

Linkerpagina: ( 1 ) .04  , met armleuningen   · 05 grijs · Maarten Van Severen, 2000 € 1.080,00 ( 2 ) Akari 1AD  · Isamu Noguchi, 1951 € 319,00 

( 3 ) Wooden Doll No. 10  · Alexander Girard, 1952 € 119,00 Deze pagina:  ( 1 / 2 ) .04  , met armleuningen   · 05 grijs / 22 donkergrijs · 

Maarten Van Severen, 2000 € 1.080,00 ( 3 ) .04   · 91 mint · Maarten Van Severen, 2000 € 955,00

Door het discrete design is de bureaustoel .04 de ideale 
keuze voor thuiskantoren. Hij verschilt duidelijk van de 
typische bureaustoelen in saaie kantoren en biedt dank
zij de ergonomischwe eigenschappen ook na langdurig 
zitten nog veel comfort.
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54 6

( 1 ) Physix  · TrioKnit, 09 ice grey · Alberto Meda, 2012 € 989,00 ( 2 ) Tyde 2 Workstations  · Melamine, 52 soft light · 

Ronan & Erwan Bouroullec, 2021 vanaf € 1.523,00 ( 3 ) Uten.Silo RE I  · Dorothee Becker, 1969 € 369,00 ( 4 / 6 ) Physix  · TrioKnit,  

10 brick / 03 reed · Alberto Meda, 2012 € 989,00 ( 5 ) Physix  · FleeceNet, 08 mid-grey · Alberto Meda, 2012 € 912,00

1

2

3

Physix
Alberto Meda, 2012

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen

2022_06_1_WORK-NL.indd   150 09.03.22   20:17

Eames Plastic Chair PSCC 
Charles & Ray Eames, 1950
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( 1 ) Eames Plastic Side Chair PSCC  · 12 diepzwart · Hopsak, 77 nero/forest · Charles & Ray Eames, 1950 € 790,00  

( 2 ) L’Oiseau  · Keramik · Ronan & Erwan Bouroullec, 2011 € 99,00 ( 3 ) Ceramic Clocks, Model #1  · George Nelson, 1953 € 379,00
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ESU
Charles & Ray Eames 
1949

2

3

1
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153

De ESU Shelf van Charles en Ray Eames is verkrijgbaar 
in diverse hoogtes: gaande van een eenvoudige legplank 
tot een grote, ruime boekenkast. De gekleurde panelen 
van ESU Shelf zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd en 
passen bij de EDU Desk.

43

21

Linkerpagina: ( 1 ) Eames Desk Unit EDU  · Charles & Ray Eames, 1949 € 1.530,00 ( 2 ) Eames Plastic Armchair PACC  ·  

24 light grey · Charles & Ray Eames, 1950 € 700,00 ( 3 ) De Eames Storage Unit (ESU), Shelf , 3 HE  · Charles & Ray Eames, 1949

€ 2.519,00 Deze pagina:  ( 1 – 4 ) De Eames Storage Unit (ESU), Shelf  · Charles & Ray Eames, 1949: ( 1 ) 1 HE € 1.619,00  

( 2 ) 2 HE € 2.099,00 ( 3 ) 3 HE € 2.519,00 ( 4 ) 4 HE € 2.899,00

ESU
Charles & Ray Eames, 1949

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen
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( 1 ) Eames Desk Unit EDU  · Charles & Ray Eames, 1949 € 1.530,00 ( 2 ) Compas Direction  · Jean Prouvé, 1953 vanaf € 2.480,00  

( 3 ) Map Table  · Edward Barber & Jay Osgerby, 2011 vanaf € 655,00 ( 4 ) NesTable  · Jasper Morrison, 2007 € 689,00 ( 5 ) Home Desk  · 

George Nelson, 1958 € 3.660,00 ( 6 ) Tyde 2 Workstations  · Melamine, 52 soft light · Ronan & Erwan Bouroullec, 2021 vanaf € 1.523,00

5

1

6

3 4

2

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen

Bureaus
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Vases Découpage
Ronan & Erwan Bouroullec
2020
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( 1 – 3 ) Vases Découpage : ( 1 ) Disque , ( 2 ) Feuille , ( 3 ) Barre  · Ronan & Erwan Bouroullec, 2020 € 299,00
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Vases Découpage
Ronan & Erwan Bouroullec, 2020

De Vases Découpage bestaan elk uit een combinatie 
van een gegoten cilindervormig vat en een aantal 
abstracte schijven en staven van klei die aan de vaas 
bevestigd of erin geplaatst kunnen worden. Al die 
elementen hebben een uitgesproken ambachtelijke 
look en zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. 

Samen creëren ze poëtische composities die er vanuit 
elk oogpunt anders uitzien. Het assortiment van de 
Vases Découpage wordt nu uitgebreid met het nieuwe 
model Boucle – een versie met een gebogen element 
dat lijkt op een lus.

1,3  Prototypes uit het ont
wikkelingsproces van  
de Vases Découpage.

2  Vase Découpage Boucle.
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2 3 4

( 1 ) Herringbone Tray  · Raw-Edges, 2019 € 119,00 ( 2 ) Herringbone Vase, geribbeld  · Raw-Edges, 2019 € 129,00 ( 3 ) Herringbone Bowl  · 

Raw-Edges, 2019 € 99,00 ( 4 ) Herringbone Vase glad  · Raw-Edges, 2019 € 129,00 ( 5 ) Herringbone Pillows  · Raw-Edges, 2019 € 99,00

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen

Herringbone Collection
Raw-Edges 
2019
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1 2 3

4 65 7 8

( 1 ) L‘Oiseau  · Ronan & Erwan Bouroullec, 2011 € 149,00 ( 2 ) Cork Bowl , large  · Jasper Morrison, 2020 € 399,00  

( 3 ) Cork Bowl , small  · Jasper Morrison, 2020 € 139,00 ( 4 – 8 ) Cork Family : ( 4 ) Model A , ( 5 ) Model B , ( 6 ) Model C ,  

( 7 ) Model D , ( 8 ) Model E  · Jasper Morrison, 2004 € 425,00

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen

Kurk
Kurk is een natuurlijk, stevig rubber afkomstig van de 
schors van de kurkeik. Het is licht en voelt aangenaam 
aan. De kleur en de textuur van dit duurzame, brand-
werende materiaal is telkens anders, zodat elk meubel 
of accessoire in kurk een uniek, bijzonder object is.  
De levenscyclus van kurk als grondstof begint bij de 
extractie van de kurkeikschors. De oogst vindt plaats 
in de meest actieve groeifase van kurk, van midden 
mei of begin juni tot midden/eind augustus. Het  
duurt 25 jaar voordat de stam van kurkeik kurk gaat 

produceren en winstgevend wordt. Daarna kan  
de kurk om de negen tot twaalf jaar worden geoogst. 
Vitra koopt de gerecyclede grondstoffen voor  
kurk producten aan bij Portugese leveranciers om  
de hoogste kwaliteit te garanderen.
Er wordt alleen gebruik gemaakt van grotere stuk-
ken en uiterst grofkorrelig kurkgranulaat, wat een 
kwaliteitsindicator is en de kurkproducten van  
Vitra een meer haptisch gevoel en een uniek leven-
dig patroon geeft. 
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Prouvé Verlichting
Jean Prouvé
1930/1950
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( 1 – 3 ) Lampe de Bureau : ( 1 ) 06 japanese red poedercoating (glad), ( 2 ) 91 mint poedercoating (glad), 

( 3 ) 12 diepzwart poedercoating (glad) · Jean Prouvé, 1930 € 259,00 ( 4 ) Petite Potence  · 06 japanese red poedercoating (glad) · 

Jean Prouvé, 1947 € 869,00 ( 5 ) Potence  · 12 diepzwart poedercoating (glad) · Jean Prouvé, 1950 € 1.419,00
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4 5

1 2 3

Lampe de Bureau/Potence/Petite Potence
Jean Prouvé, 1930/1950

De zwenkbare wandlamp Potence (1950) werd ont
worpen voor het ‘Maison Tropical’ en wordt beschouwd 
als een puristisch meesterwerk van Jean Prouvé. Wat 
deze lamp vooral zo bijzonder maakt is het spaarzame 
materiaalgebruik en de sobere vormgeving.

Jean Prouvé ontwierp de Lampe de Bureau (1930),  
een kleine tafellamp, als onderdeel van het functio
nele meubilair voor de studentenhuizen van de Cité 
Universitaire in Nancy. Omdat ze is vervaardigd  
van gebogen plaatstaal weerkaatst ze de lichtstralen 

Petite Potence (1947) heeft ongeveer dezelfde pro
porties als het grotere model Potence, terwijl de 
compacte afmetingen perfect geschikt zijn voor 
kleinere interieurs.

en werpt ze een aangenaam licht op het bureaublad.
De poedercoating bestaat in verschillende kleuren  
die zijn afgeleid van de originele tinten van Prouvé  
en het snoer loopt door een hoogwaardig textiel
omhulsel.
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Akari Light Sculptures
Isamu Noguchi
1951

1  Isamu Noguchi, omringd door  
Akari Light Sculptures.

2   Historische productie van  
Akari Light Sculptures volgens de  
traditionele methode, Japan.

21

In 1951 begon de JapansAmerikaanse kunstenaar 
Isamu Noguchi met de ontwikkeling van de Akari 
Light Sculptures, een groep handgemaakte werken 
van washipapier, die uiteindelijk uit meer dan 100 
lampen bestond: tafellampen, staande lampen en 
hanglampen. Voor deze voorwerpen koos hij de naam 

“akari”, een Japans woord dat “licht” betekent, met 
de onderliggende betekenissen van zowel verlichting 
als fysieke lichtheid.
Iedere lamp wordt minutieus met de hand vervaar
digd in het atelier van Ozeki, een traditioneel familie
bedrijf in Gifu. In de eerste stap worden bamboestok

jes over de originele houten vormen ontworpen  
door Noguchi geplaatst om het geraamte te creëren 
dat de vorm van het object bepaalt. Washipapier, ver
vaardigd uit de schors van de moerbeiboom, wordt  
in stroken geknipt en dan gelijmd op het ribbelpa
troon van bamboe. Nadat de lijm is opgedroogd, kan 
de houten vorm verwijderd worden en kan de lam
penkap opgevouwen worden. 
De Akari Light Sculptures worden gemerkt met een 
gestileerd logo van een zon en een maan, die ook lij
ken op de overeenkomstige Japanse tekens. Dit sym
bool garandeert de authenticiteit van elk product.

2022_07_PLAY-2-NL.indd   164 09.03.22   20:11

( 1 – 3 ) Akari Light Sculptures  · Isamu Noguchi, 1951: ( 1 ) Akari UF3-Q € 1.049,00 ( 2 ) Akari E € 2.279,00 ( 3 ) Akari 23A € 369,00
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Akari Light Sculptures
Isamu Noguchi, 1951

1

2

3

4

5

6 7 8 9 10

( 1 – 25 ) Akari Light Sculptures  · Isamu Noguchi, 1951: ( 1 ) Akari 45A € 319,00 ( 2 ) Akari 55A € 389,00 ( 3 ) Akari 21A € 519,00  

( 4 ) Akari 75A € 1.049,00 ( 5 ) Akari 26A € 319,00 ( 6 ) Akari 10A € 689,00 ( 7 ) Akari BB3-55DD € 1.999,00 ( 8 ) Akari UF3-Q 

€ 1.049,00 ( 9 ) Akari BB3-33S € 2.399,00 ( 10 ) Akari 25N € 1.599,00

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen
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Akari Light Sculptures
Isamu Noguchi, 1951
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( 11 ) Akari 1AD € 319,00 ( 12 ) Akari 9A € 579,00 ( 13 ) Akari YA2 € 319,00 ( 14 ) Akari 24N € 529,00 ( 15 ) Akari 1AG € 319,00 

( 16 ) Akari 3AD € 579,00 ( 17 ) Akari 1AY € 319,00 ( 18 ) Akari UF1-H € 419,00 ( 19 ) Akari 1N € 289,00 ( 20 ) Akari 3A € 549,00 

( 21 ) Akari 3X € 269,00 ( 22 ) Akari 7A € 579,00 ( 23 ) Akari 20N € 419,00 ( 24 ) Akari 9AD € 599,00 ( 25 ) Akari 1A € 289,00
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Eames Accessories
Charles & Ray Eames

1

2
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7

4

( 1 ) Eames Elephant (multiplex)  · american cherry  · Charles & Ray Eames, 1945 € 1.349,00 ( 2 ) Eames House Bird  · elzenhout zwart € 189,00 

( 3 ) Eames House Bird  · walnotenhout € 269,00 ( 4 ) Eames House Whale € 789,00 ( 5 ) Plywood Mobile , Model A  / Model B  · 

Charles & Ray Eames, 1941 € 119,00 ( 6 ) Eames Elephant  · Charles & Ray Eames, 1945 vanaf € 89,00 ( 7 ) Hang it all  · Wit, multicolor  / 

Chocolate, notenhout  · Charles & Ray Eames, 1953 € 295,00

6

52 3

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen

Ray Eames die in de jaren veertig aan een mobiel werkt.

Ray Eames, in 1912 geboren als Ray Kaiser  
in Sacramento, Californië. Ze studeerde aan  
het Bennett College in Millbrook in New York, 
en zette haar studies in schilderkunst voort  
aan de Hans Hofmann School of Fine Arts tot  
1937. In datzelfde jaar neemt ze deel aan de  
eerste tentoonstelling van abstracte Ameri
kaanse kunstenaars in het Riverside Museum  
in New York. In 1940 schreef ze zich in aan  
de Cranbrook Academy of Art. 

2022_07_PLAY-2-NL.indd   169 09.03.22   20:13



170

De AmerikaansItaliaanse designer en architect 
Alexander Girard is naast George Nelson en Charles 
en Ray Eames, met wie hij bevriend was, een van  
de meest invloedrijke figuren van het naoorlogse, 
Amerikaanse design. Het zwaartepunt van zijn werk 
lag op het gebied van textielontwerp. Hij viel echter 
ook op als ontwerper van meubels, tekeningen, 
tentoonstellingen en inrichtingen. Hij verrijkte het 
design van de 20ste eeuw met een emotionele compo
nent die het modernisme in zijn klassieke vorm tot 
dan toe had gemist. Vitra vult de Girard Collection  

nu aan met drie ontwerpen die dit op een onover
troffen wijze laten zien. 
De expressieve Flower Table heeft Girard voor het 
interieur van het legendarische Miller House  
in Columbus, Indiana, ontworpen. De drie houten 
modellen die als model dienden voor de kleurige 
Ceramic Containers, heeft hij eigenhandig op zijn 
draaibank gemaakt. De Girard Bird maakte deel  
uit van zijn experimenten met abstracte sculpturen 
die in 1945 in het julinummer van het amerikaanse 
tijdschrift «Arts & Architecture» werden gepubliceerd.

Girard Accessories
Alexander Girard

2 3

1

1  Het hart van het huis was de zogenaamde “conversation 
pit”, een zitkuil met ingebouwde zitplaatsen. De omrin-
gende banken waren gedecoreerd met tal van kleurrijke 
sierkussens die met de seizoenen veranderden, en in het 
midden van het loungehoek stond het pronkstuk: de  
Flower Table.

2  Een originele schets van de Ceramic Container – No.1  
van Alexander Girard. 

3  De Girard Bird en twee andere abstracte sculpturen van 
Alexander Girard op een Girard Coffee Table. De foto is 
genomen in het privéhuis van Alexander Girard in  
Grosse Point, VS.
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( 1 ) Girard Bird  · Alexander Girard, 1945 € 229,00 ( 2 ) Ceramic Container No. 3 , dark aubergine  · Alexander Girard, 1952 € 159,00  

( 3 ) Ceramic Container No. 1 , ice grey  · Alexander Girard, 1952 € 169,00 ( 4 ) Ceramic Container No. 2 , cream  · Alexander Girard, 1952 € 149,00 

( 5 ) Flower Table, klein  · Alexander Girard, 1977 € 599,00 ( 6 ) Flower Table, groot  · Alexander Girard, 1977 € 799,00

2 3 41

5 6

“Ontwerpen die fris, interessant 
en anders zijn, kunnen niet 
worden gerealiseerd met de  
bedoeling om fris, interessant  
en anders te zijn. Een goed  
ontwerp komt voort uit de wens 
om precies dat te doen.”
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Wooden Dolls
Alexander Girard
1952

Samen met Charles en Ray Eames en George Nelson 
was Alexander Girard een van de meest invloedrijke 
figuren van het naoorlogse Amerikaanse design. Een 
belangrijke bron van inspiratie voor zijn uitgebreide 
oeuvre, dat vooral bestaat uit textielontwerpen, was 
zijn passie voor de volkskunst van ZuidAmerika, 
Azië en OostEuropa.

Ook de decoratieve Wooden Dolls, door Girard 
ontworpen en gemaakt voor zijn eigen huis in Santa 
Fe, zijn geïnspireerd op zijn uitgebreide privécollec  
tie van volkskunst. De Wooden Dolls, deels decora
tief object en deels speelgoed, zijn gebaseerd op de 
originelen uit de nalatenschap van Girard, die in 
handen is van het Vitra Design Museum.

2022_07_PLAY-2-NL.indd   172 09.03.22   20:14

( 1 – 16 ) Wooden Dolls  · Alexander Girard, 1952: ( 1 ) Little Devil  € 119,00 ( 2 ) Mother Fish & Child € 165,00 ( 3 ) Cat large € 249,00 

( 4 ) Dog large € 249,00 ( 5 ) Cat € 129,00 ( 6 ) Dog € 129,00 ( 7 ) No. 9 € 119,00 ( 8 ) No. 10 € 119,00 ( 9 ) No. 5 € 119,00  

( 10 ) No. 2 € 119,00 ( 11 ) No. 6 € 119,00 ( 12 ) No. 3 € 119,00 ( 13 ) No. 22 € 119,00 ( 14 ) No. 15 € 119,00 ( 15 ) No. 18 € 119,00  

( 16 ) No. 11 € 119,00
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Clocks
George Nelson
1947–1960

1
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175Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen

( 1 – 3 /6 / 11 –14 ) Wall Clocks  · George Nelson, 1948-1960: ( 1 ) Ball Clock  · multicolor € 299,00 ( 2 ) Sunflower Clock  · berken € 1.089,00  

( 3 ) Ball Clock  · beuken € 299,00 ( 6 ) Popsicle Clock  · notenhout € 699,00 ( 11 ) Asterisk Clock € 299,00  

( 12 ) Sunburst Clock  · zwart/messing € 399,00 ( 13 ) Diamond Markers Clock € 599,00 ( 14 ) Eye Clock  · messing/walnoot € 399,00  

( 4 /5 / 7 – 10 ) Desk Clocks  · George Nelson, 1947/1953: ( 4 ) Diamond Clock  · Massief notenhout € 469,00 ( 5 ) Cone Base Clock € 369,00 

( 7 ) Night Clock   · Messing, black, acrylglas € 389,00 ( 8 ) Tripod Clock  · Messing, acrylglas € 389,00 ( 9 ) Ceramic Clocks, Model #2 

€ 379,00 ( 10 ) Chronopak  · Walnootfineer € 469,00 
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De Wall Clocks van George Nelson zijn beschik
baar in diverse vormen en materialen en omvat
ten modellen zoals de Ball Clock, die uitgroeiden 
tot iconen van het moderne design van rond de 
jaren vijftig. Ze zijn uitgerust met hoogwaardige 
kwartsuurwerken en vormen een verfrissend 
alternatief voor conventionele klokken – inclu
sief een breed assortiment van verschillende 
designs naar ieders voorkeur. 

2022_07_PLAY-2-NL.indd   175 09.03.22   20:15



176

Resting Animals
Front
2018

De Resting Animals zijn het resultaat van een recent 
onderzoeksproject van Front waarin de nauwe relatie 
tussen mensen en decoratieve voorwerpen centraal 
staat. Het ontwerpersduo vroeg willekeurig gekozen 
mensen om de meest verrijkende (in emotioneel 
opzicht) en belangrijkste voorwerpen in hun leven te 
identificeren. De meeste antwoorden bleken beeldjes 
van dieren te zijn die persoonlijkheden, specifieke 
kenmerken of een gezamenlijke geschiedenis toege
wezen kregen. Bij vorige projecten van Front werd 
systematisch geobserveerd hoe verschillende dieren 
slapen of een winterslaap houden.

Deze fascinatie vormde de inspiratie achter hun ont
werp van een groep slapende dieren, Resting Animals, 
wiens houdingen een serene rust uitstralen. De grootste 
is een beer onder een gebreide stof die gebruikt kan 
worden voor verschillende doeleinden, zoals een voe
tenbank, ottoman of rugleuning. De kleinere ontwer 
pen zijn decoratieve beeldjes van keramiek die katten 
en vogels in verschillende groottes voorstellen. De 
Resting Animals voegen niet alleen een vleugje natuur 
toe aan een woning: hun rustgevende aanwezigheid 
gaat verder dan het visuele aspect, waardoor ze een 
gevoel van tevredenheid en kameraadschap creëren. 

4 53

1 2
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Resting Animals  · Front, 2018: ( 1 / 2 ) Resting Cat vanaf € 139,00 ( 3 ) Resting Bear € 949,00 ( 4 / 5 ) Resting Bird  vanaf € 89,00  

( 6 / 7 ) Vases Découpage  Feuille  / Disque  · Ronan & Erwan Bouroullec, 2020 € 299,00 ( 8 ) L’Oiseau  · Keramiek · Ronan & Erwan Bouroullec, 2011

€ 99,00 ( 9 ) Diamond Clock  · Massief notenhout  · George Nelson, 1947/1953 € 469,00 ( 10 ) Girard Bird  · Alexander Girard, 1945 € 229,00  

( 11 ) Eames House Bird  · elzenhout zwart € 189,00 ( 12 ) Stools , Model C  · massief noten  · Charles & Ray Eames, 1960 € 1.469,00
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Home office accessories

1

2
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In tegenstelling tot de talloze normen voor kantoorin
richting zijn er geen regels hoe een thuiskantoor eruit 
dient te zien. De inrichting ervan is eerder een kwestie 
van persoonlijke voorkeur. Afgezien van het feit dat 
het zinvol is om thuis op een ergonomische stoel te 
zitten en goed licht te hebben, kan de werkplek thuis 
zo comfortabel en casual worden ingericht als u wilt. 
Decoratieve voorwerpen, samen met praktische acces
soires die voor organisatie en orde zorgen, spelen een 
niet te onderschatten rol. Ze dragen ertoe bij dat het 
thuiskantoor een plek wordt waar men graag werkt – 
vooral als ze gemaakt zijn van gerecycled industrieel 
materiaal zoals de Uten.Silo RE of Toolbox RE.

4 5

8

6 7

9 10 11

3

( 1 ) Uten.Silo RE II  · Dorothee Becker, 1969 € 299,00 ( 2 ) Classic Trays - International Love Heart , 5-delig pakket  · Alexander Girard, 1958-1974

€ 325,00 ( 3 ) Uten.Silo RE I  · Dorothee Becker, 1969 € 369,00 ( 4 ) Key Ring - Elephant  · Hella Jongerius, 2015 € 15,00   

( 5 ) Elephant Pad  · Hella Jongerius, 2010 € 25,00 ( 6 ) S-Tidy  · Michel Charlot, 2016 € 35,00 ( 7 ) O-Tidy  · Michel Charlot, 2016 € 35,00  

( 8 ) Happy Bin  · Michel Charlot, 2016 vanaf € 49,00 ( 9 ) Locker Box  · Konstantin Grcic, 2021 € 199,00 ( 10 ) Toolbox  · Arik Levy, 2010 € 35,00 

( 11 ) Toolbox RE  · Arik Levy, 2021 € 35,00

Alle prijzen incl. btw – aanbevolen verkoopprijzen
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“Vitra’s grootste bijdrage aan duurzaamheid 
is het creëren van producten met een hoge  
gemiddelde levensduur, waarbij niet-essentiële 
elementen weggelaten worden. Onze roots in  
modern design zouden niets anders toelaten.”  
Nora Fehlbaum (CEO Vitra)

De nauwe en lange samenwerking met Charles en  
Ray Eames heeft Vitra in belangrijke mate beïnvloed. 
Geheel in lijn met de filosofie van het ontwerpers-
koppel legt Vitra de nadruk op de duurzaamheid en 
lange levensduur van producten om bij te dragen aan  
duurzame ontwikkeling en vermijdt Vitra stilistische 
trends. Deze visie weerspiegelt zich duidelijk in de 
klassieke ontwerpen in het portfolio van Vitra, die de-
cennialang up-to-date en in gebruik blijven dankzij 
hun duurzame functionaliteit en tijdloze esthetiek.  
Ze behouden hun waarde op de secundaire markt, ver-
anderen van eigenaar en komen misschien zelfs in  
een verzameling terecht. 
Om ervoor te zorgen dat Vitra-producten zo lang mo-
gelijk in omloop blijven, zijn ze zo ontworpen dat ze 
eenvoudig hergebruikt kunnen worden. Dankzij her-
stellingen, take-backprogramma’s en verlengde garan-
ties worden producten langer bewaard. En in Vitra 
Circle Stores worden gebruikte Vitra-producten terug-
gekocht, gerestaureerd en weer in gebruik genomen. 

Vitra heeft voor de komende jaren drie doelstellingen 
vastgelegd:

1.  Tegen 2030 zal Vitra op basis van alle ecologische
voetafdrukindicatoren een netto positief bedrijf zijn.

2.  Tegen 2030 zal Vitra elk product gedurende zijn hele
levensduur begeleiden om ervoor te zorgen dat het
zo lang mogelijk gebruikt kan worden en om de recy-
clage en verwijdering ervan te vergemakkelijken.

3.  Tegen 2030 zullen klanten hun aankoopbeslissingen
kunnen nemen op basis van gedetailleerde informatie
over waar en hoe een product werd geproduceerd en
welke partners betrokken waren.

In het kader van het aankoopbeleid van Vitra en  
officiële certificeringsprogramma’s moeten aange-
kochte materialen voldoen aan de zelfopgelegde  
eisen op het vlak van mensenrechten en milieunor-
men. De producten en materialen van het bedrijf  
worden voortdurend geanalyseerd en de methoden 
worden gecontroleerd en geëvalueerd door onafhan-
kelijke externe instellingen. 

Meer informatie op www.vitra.com/sustainability

Duurzaamheid & 
Materialen
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97 % van de leveranciers van Vitra is gevestigd  
in Europa, waarvan 46 % in Duitsland.  
Als wereldwijd actief bedrijf vervoert Vitra zijn 
producten naar klanten over de hele wereld.  
Daarbij wordt er zo efficiënt mogelijk gebruik  
gemaakt van hulpbronnen. 
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Aluminium
Aluminium is een licht metaal dat gekenmerkt wordt 
door zijn extreme duurzaamheid. Dat ligt volledig in 
de lijn van de filosofie van Vitra om meer duurzaam-
heid te bereiken door producten te produceren die  
zo lang mogelijk meegaan. En zodra een product het 
einde van zijn levenscyclus bereikt, kan aluminium 
volledig gerecycled worden. Omdat er voor de produc-
tie van gerecycled aluminium slechts 5% van de ener-
gie gebruikt wordt die nodig is om primair aluminium 
te verkrijgen, gebruikt Vitra zo veel mogelijk alumi-
nium dat voor 95% uit gerecycled materiaal bestaat. 
Dankzij een materiaalkringloop die jarenlang werd 
ontwikkeld en tot stand is gekomen, wordt ongeveer 
40% aluminium over de hele wereld gerecycled. 
Vitra gebruikt uitsluitend hoogwaardig aluminium, 
meestal uit gerecyclede bronnen, dat het vervolgens 
zorgvuldig verwerkt. Zo kunt u genieten van duur-
zame en degelijke producten die lang meegaan en  
tot 30 jaar garantie bieden.

Staal/plaatstaal 
Staal is een zeer robuust materiaal dat extreem sta-
biele en relatief lichte constructies mogelijk maakt, 
vooral wanneer het gebruikt wordt als plaatstaal dat 
gevormd wordt tot holle delen. Bij Vitra speelt staal 
een belangrijke rol, vooral in producten van Jean 
Prouvé. De Franse ingenieur en ontwerper, die metaal-
bewerker van opleiding was, gebruikte in zijn fabriek 
geavanceerde buigmachines voor plaatstaal, bijvoor-
beeld de holle achterpoten van zijn legendarische 
Standard-stoel, zijn geprefabriceerde woonelementen 
en zelfs kleine objecten zoals de Lampe de Bureau.
Staal is het meest gerecyclede industriële materiaal  
ter wereld; het heeft een recyclingpercentage van 70% 
en in sommige toepassingen zelfs meer dan 90%.  
Met Vitra-producten bestaande uit stalen onderdelen  
kiest u niet alleen voor duurzame stabiliteit, maar 
zorgt u ook voor het milieu.

Hout en materialen op houtbasis
Hout is een natuurlijke, veelzijdige en duurzame 
grondstof. Het is een van de belangrijkste plantaardige 
producten voor verdere verwerking en is een hernieuw-
bare energiebron. Vitra gebruikt hout bijvoorbeeld als 
fineer, mdf, spaanplaat, papier, karton, massief hout 
enz. en koopt het materiaal van Europese en Noord- 
Amerikaanse oorsprong bij Europese leveranciers met 
een wettelijk gecertificeerd duurzaam bosbeheersys-

teem. Het tropische hout Santos Palisander wordt  
uitsluitend gebruikt voor de Eames Lounge Chair en 
de Butterfly Stool. Het is afkomstig van FSC-gecertifi-
ceerde bronnen en wordt aangekocht bij officieel  
gecertificeerde exporteurs in Bolivia. 
Voor elk type houtmateriaal dat gebruikt wordt in een 
Vitra-product is een verkopersverklaring vereist. Die 
waarborgt dat de Europese houtverordening (EUTR) 
nageleefd werd. Met houtproducten van Vitra weet  
u zeker dat het materiaal afkomstig is uit landen die 
strenge voorschriften inzake bosbeheer hanteren in 
hun respectievelijke regio’s. En omdat voor elk pro-
duct de oorsprong van het hout vermeld wordt op  
vitra.com bent u niet alleen verzekerd van zorgvuldig 
bewerkt hout van de hoogste kwaliteit, maar hebt  
u ook transparantie over de oorsprong ervan.

Stof
Meubelbekledingsstoffen zijn wereldwijd verkrijgbaar 
in uiteenlopende kwaliteiten en bij talloze fabrikanten. 
Stoffen zijn gemaakt van weefsels van natuurlijke en 
synthetische vezels, of uit een combinatie van beide. 
Vitra koopt zijn bekledingsstoffen aan bij een klein 
aantal Europese textielfabrikanten, voornamelijk ge-
vestigd in Duitsland en Italië, met wie het bedrijf al 
lange tijd nauw samenwerkt. Het textiel wordt voort-
durend getest volgens de huidige certificeringsnor-
men, die garant staan voor veiligheid en ecologische 
prestaties. In het geval van synthetische vezels ver-
hoogt Vitra geleidelijk aan het percentage vezels uit 
gerecyclede materialen.
Niet elke Vitra-stof is geschikt voor elk Vitra-product. 
Maar als het dat wel is, dan is het van onbetwistbare 
kwaliteit, waardoor u alleen nog de juiste kleur moet 
kiezen. Omwille van milieu- en gezondheidsredenen 
biedt Vitra geen textiel aan dat een bijkomende vuil- 
en vlekafstotende behandeling heeft gekregen.

Leder
Voor meubels bestaat er bijna geen ander bekledings-
materiaal dat de levensduur, warmte en het comfort 
van hoogwaardig leder overtreft. Het past zich aan de 
lichaamstemperatuur van de gebruiker aan en is ook 
ademend en vlekbestendig, waardoor het gemakkelijk 
te reinigen en onderhouden is. De koeienhuiden die 
voor Vitra-producten worden gebruikt, zijn afkomstig 
van veeteelt voor voedselproductie. De kunst van het 
looien vraagt tegenwoordig nog evenveel tijd en vaar-

Materialen
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digheid als eeuwen geleden, maar het proces wordt 
voortdurend verbeterd – vooral door de extreem 
strenge milieuvoorschriften in Midden-Europa. Bij  
de productie van Vitra-leder met de aanvullende aan-
duiding “F” (Free) wordt bijvoorbeeld gebruik ge-
maakt van een looistof die gewonnen wordt uit olijf-
boombladeren, een afvalproduct van de olijfoogst.
Wanneer u kiest voor lederen bekleding van Vitra, dan 
bent u zeker van duurzame kwaliteit. Het hele produc-
tieproces wordt momenteel verder geoptimaliseerd. 
Vanaf 2022 zullen alle ledersoorten die Vitra gebruikt, 
afkomstig zijn uit Europa en vooral uit Zwitserland en 
Duitsland, en zullen lederresten van de productie van 
grote artikelen worden hergebruikt voor de productie 
van kleine accessoires. Op die manier kan er optimaal 
gebruik gemaakt worden van de huiden.

Kunststof
Velen zien in kunststof het meest innovatieve mate-
riaal van de twintigste eeuw. Het kan in elke vorm  
worden gegoten en maakt innovatieve ontwerpen en 
technische concepten mogelijk. De fysieke eigen-
schappen van kunststof, van zeer stijf tot ultrazacht, 
kunnen precies bepaald worden door de chemische 
samenstelling. Bovendien gaat kunststof lang mee  
en is het hygiënisch en goedkoop. De economische 
groei en de brede toegang tot consumptieproducten 
die de twintigste eeuw typeerden, waren onmogelijk 
geweest zonder kunststof.
Vitra engageert zich om kunststof verstandig te ge-
bruiken en de impact op het milieu te beperken voor 
toekomstige generaties. Dat blijkt duidelijk uit het feit 
dat Vitra bij de ontwikkeling van nieuwe producten 
zoveel mogelijk gebruik maakt van – na consumptie  
of postindustrieel – gerecyclede materialen, en ook 
voortdurend onderzoekt of bestaande producten ge-
maakt kunnen worden van dergelijk materiaal. Dank-
zij de expertise van de ontwerpers waarmee Vitra sa-
menwerkt zullen de uiteindelijke producten tientallen 
jaren lang essentieel en relevant blijven. Bovendien 
kunnen alle gerecyclede kunststoffen die Vitra ge-
bruikt op hun beurt 100% gerecycled worden als het 
product het einde van zijn levenscyclus bereikt heeft.

Marmer 
Omdat marmer een natuurlijk materiaal is, heeft elk 
marmeren tafelblad zijn eigen unieke kleur en textuur. 
Waar mogelijk gebruikt Vitra carraramarmer van de 
allerbeste kwaliteit. Vitra behandelt de marmeren op-

pervlakken met een hoogwaardige sealer om ze te be-
schermen tegen water, olie, vet en vocht. Deze sealer 
dringt diep door in de steen, maar laat hem toch ade-
men. In tegenstelling tot het effect van afdichtingsver-
nis behoudt de steen zijn natuurlijke look en vooral  
zijn kleur. Zelfs met deze behandeling blijft marmer 
een relatief gevoelig oppervlak dat bij gebruik een  
patina ontwikkelt.

Kurk
Kurk is een natuurlijk, stevig rubber afkomstig van de 
schors van de kurkeik. Het is licht en voelt aangenaam 
aan. De kleur en de textuur van dit duurzame, brand-
werende materiaal is telkens anders, zodat elk meubel 
of accessoire in kurk een uniek, bijzonder object is.  
De levenscyclus van kurk als grondstof begint bij de  
extractie van de kurkeikschors. De oogst vindt plaats  
in de meest actieve groeifase van kurk, van midden  
mei of begin juni tot midden/eind augustus. Het duurt  
25 jaar voordat de stam van kurkeik kurk gaat produce-
ren en winstgevend wordt. Daarna kan de kurk om de 
negen tot twaalf jaar worden geoogst. Vitra koopt de  
gerecyclede grondstoffen voor kurkproducten aan bij 
Portugese leveranciers om de hoogste kwaliteit te ga-
randeren.
Er wordt alleen gebruik gemaakt van grotere stukken 
en uiterst grofkorrelig kurkgranulaat, wat een kwali-
teitsindicator is en de kurkproducten van Vitra een 
meer haptisch gevoel en een uniek levendig patroon 
geeft. 

Keramiek
In de oorspronkelijke betekenis verwijst het woord  
“keramiek” naar een eeuwenoud ambacht, maar te-
genwoordig kan het breder geïnterpreteerd worden. 
Vitra gebruikt keramiek als materiaal voor haar fijne 
keramische producten. De natuurlijke grondstof wordt 
in Portugal gewonnen. Vervolgens wordt het volgens 
de strikte voorschriften van het bedrijf verwerkt door 
verschillende, voornamelijk Zuid-Europese leveran-
ciers met bijzonder veel expertise op het vlak van de 
grondstof. De zorgvuldige verwerking omvat een heel 
aantal ambachtelijke stappen, en overgebleven pro-
ductieafval wordt opnieuw gesmolten en hergebruikt.
Keramische producten zijn licht, hard en bestand te-
gen warmte en water. In combinatie met hoogwaardig 
vakmanschap voldoen de keramische producten van 
Vitra aan de optimale voorwaarden om ze levenslang 
te kunnen gebruiken en ervan te genieten.

Materialen
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1  Zijn hele leven lang positioneerde Hans Coray (1906–1991) 
zichzelf op het kruispunt tussen kunst, design en architectuur. 
Functionaliteit en eenvoud waren voor hem primordiaal. 
Vanaf de jaren 50 was hij voornamelijk actief als schilder en 
beeldhouwer.

2  Charles & Ray Eames behoren tot de belangrijkste persoonlijk-
heden van het 20e-eeuwse design. Ze ontwierpen meubelen, 
maakten films, fotografeerden en richtten tentoonstellingen 
in. Als enige geautoriseerde fabrikant van hun producten voor 
Europa en het Midden-Oosten biedt Vitra u de zekerheid dat  
u een origineel Eames-product bezit. 

3  De architect en ontwerper Alexander Girard was een van  
de leidende figuren van het Amerikaans design in de 
naoorlogse periode. Hij kon zijn passie voor kleuren, patronen 
en texturen volledig tot uiting laten komen in de textielont-

werpen die een essentieel deel uitmaakten van zijn oeuvre.
4  George Nelson wordt beschouwd als een van de meest 

vooraanstaande figuren van het Amerikaanse design. Deze 
architect, ontwerper van producten en tentoonstellingen  
en schrijver was decennia lang een referentie op het vlak van 
design en architectuur. Vitra is de enige geautoriseerde 
fabrikant van specifieke Nelson-producten voor markten in 
Europa en het Midden-Oosten.

5  Het oeuvre van de Japans-Amerikaanse kunstenaar en 
ontwerper Isamu Noguchi is uitzonderlijk veelzijdig en bevat 
zowel kunstwerken als industriële ontwerpen. Sinds  
2002 brengt Vitra in samenwerking met de Isamu Noguchi 
Foundation in New York zijn ontwerpen opnieuw uit.

6  Verner Panton drukte zijn stempel op de ontwikkeling van 
vormgeving in de jaren zestig en zeventig. De Deen,  
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die vanaf begin de jaren 1960 in Zwitserland woonde, werd 
bekend als innovatief en experimenteel ontwerper van 
meubelen, lampen en stoffen. De virtuoze omgang met kleur 
was een belangrijk kenmerk van zijn werk.

7  Jean Prouvé die tijdens zijn leven bekend was als constructeur, 
was tegelijk ontwerper en producent van zijn ontwerpen.  
Zijn unieke oeuvre gaat van een briefopener tot deur- en 
vensterbeslagen, verlichting en meubelen en prefabwoningen, 
kortom bijna alles wat gebouwd en industrieel vervaardigd 
kan worden.

8  De broers Ronan en Erwan Bouroullec wonen en werken  
in Parijs. Hun werkterrein strekt zich uit van kleine gebruiks-
voorwerpen tot architectuurprojecten. Sinds 2000 werken  
ze samen met Vitra en hebben zowel de kantoor- als  
de woonmeubelcollectie met tal van ontwerpen verrijkt. 

9  Antonio Citterio, architect en ontwerper, woont en werkt  
in Milaan. Zijn samenwerking met Vitra dateert van 1988. 
Samen hebben ze een reeks kantoorstoelen en diverse  
kantoorsystemen geproduceerd, alsook producten voor  
de Vitra Home Collection. De Citterio Collectie wordt door-
lopend uitgebreid.

10  Sofia Lagerkvist en Anna Lindgren vormen samen de  
Zweedse designstudio Front. Met hun werk vertellen ze 
ver halen over het ontwerpproces waarin ze ‘samenwerken’ 
met dieren en computers en illustreren ze een intensieve 
analyse van materialen en designconventies. 

11  Konstantin Grcic volgde eerst een opleiding tot meubelmaker 
aan het Parnham College in Dorset. Daarna studeerde  
hij industrieel design aan het Royal College of Art in Londen.  
In 1991 begon hij zijn eigen bedrijf, Konstantin Grcic Design.  
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In 1991 begon hij een eigen bedrijf in München, Konstantin 
Grcic Industrial Design (KGID).

12  De Nederlandse ontwerpster Hella Jongerius woont en  
werkt in Berlijn. Ze richtte de designstudio Jongeriuslab op  
in 1993 en startte haar samenwerking met Vitra in 2004. 
Sindsdien heeft ze niet alleen een essentiële bijdrage aan  
de steeds groeiende Vitra Home Collection geleverd, maar  
ook haar expertise op het gebied van kleuren en materialen 
aangewend voor de Vitra Colour & Material Library.

13  Jasper Morrison woont en werkt in Londen en Tokio. Zijn 
ontwerpen drukken de ‘supernormale’ designfilosofie uit en 
gaan niet op zoek naar ongewone, buitenissige resultaten. 
Vaak blaast hij beproefde oplossingen nieuw leven in door  
ze opnieuw te interpreteren, te ontwikkelen en te verfijnen.  
Hij werkt regelmatig met Vitra samen sinds 1989.  

14  Edward Barber en Jay Osgerby studeerden samen archi-
tectuur aan het Royal College of Art in Londen. Sindsdien  
tasten ze in hun gezamenlijke werk de raakvlakken af  
tussen industrieel design, meubeldesign en architectuur. 

15  Nadat ze in 2007 hun diploma van het Royal College of Art 
hadden behaald, stichtten de Israëlische ontwerpers  
Shay Alkalay en Yael Mer de ontwerpstudio Raw-Edges  
in Londen. Het creatieve duo benadert zijn producten en 
installaties op een kenmerkend speelse manier. 

16  De ontwerper Maarten Van Severen ontwierp vanaf midden  
de jaren tachtig meubelen die hij aanvankelijk zelf produ-
ceerde in zijn atelier in Gent. Zijn ontwerpen onderscheiden 
zich door hun sobere vormgeving en hun comfort. Vanaf  
1995 werkte hij samen met Vitra en ontstond de Van  
Severen Collection.
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Ontdek de weergaloze, gevarieerde architectuur, 
klassieke en eigentijdse meubelont werpen,  
showrooms, tentoonstellingen en collecties, winkels  
en restaurants – allemaal verscholen in het golvende 
landschap van Weil am Rhein in Zuid- Duitsland. 
#VitraCampus

Vitra Campus

2022_10_CAMPUS-NL.indd   189 09.03.22   20:09



1

6

2

16

9

21

8

11
17

12

19

18

22

18

14
15

5

25
24

23

20

4

7

3

13

10

190

Vitra Campus Map

1,2 Factory Building,  
 Nicholas Grimshaw, 1981
3  Balancing Tools, Claes Oldenburg & 

Coosje van Bruggen, 1984
4  Vitra Design Museum,  

Frank Gehry, 1989
5 Gate, Frank Gehry, 1989
6 Factory Building, Frank Gehry, 1989
7 Conference Pavilion, Tadao Ando, 1993
8 Fire Station, Zaha Hadid, 1993
9 Factory Building, Álvaro Siza, 1994

10  Dome, naar Richard Buckminster  
Fuller, 1975/2000

11 Petrol Station, Jean Prouvé, 1953/2003
12  Vitra Design Museum Gallery,  

Frank Gehry, 2003
13 Bushalte, Jasper Morrison, 2006
14 VitraHaus, Herzog & de Meuron, 2010
15 Airstream Kiosk, 1968/2011
16  Factory and Logistics Building,  

SANAA, 2012
17 Diogene, Renzo Piano, 2013

18 Álvaro-Siza-Promenade, 2014
19 Vitra Slide Tower, Carsten Höller, 2014 
20  Bell, van: 24 Stops,  

Tobias Rehberger, 2015
21  Vitra Schaudepot, Herzog &  

de Meuron, 2016
22 Blockhaus, Thomas Schütte, 2018
23  Ruisseau, Ronan &  

Erwan Bouroullec, 2018
24 Ring, Ronan & Erwan Bouroullec, 2018
25 Oudolf Garten, Piet Oudolf, 2020

Ga voor meer informatie over architectuur en productierondleidingen, een bezoek aan het Lounge Chair Atelier 
of het organiseren van uw eigen evenementen op de Vitra Campus naar www.vitra.com/campus.
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De collectie van het Vitra Design Museum 
behoort wereldwijd tot de belangrijkste  
collecties van meubeldesign. Ze bevat onge-
veer 7000 meubelstukken uit de periode  
tussen 1800 en het heden, een enorme verz-
ameling lichtobjecten en tal van archieven, 
alsook het nalatenschap van verschillende 
prominente ontwerpers. Sinds 2016 worden 
ongeveer 400 belangrijke objecten perma-
nent tentoongesteld in het Vitra Schaudepot, 
ontworpen door de in Bazel gevestigde  
architecten Herzog & de Meuron.

Sinds zijn opening in 1989 is het Vitra  
Design Museum uitgegroeid tot een van 
de meest toonaangevende designmusea 
ter wereld. Het is gewijd aan research  
en aan de tentoonstelling van design van 
vroeger en nu, en onderzoekt de relatie 
tussen design met architectuur, kunst en 
alledaagse cultuur. Het museum organi-
seert jaarlijks twee grote wisselende ten-
toonstellingen in het hoofdgebouw ont-
worpen door Frank Gehry. In de aangren-
zende Vitra Design Museum Gallery krijgt 
u een kijk op de huidige design- en archi-
tectuurtrends.

Het door Zaha Hadid ontworpen Fire  
Station op de Vitra Campus was het eer-
ste grote bouwwerk van de Britse archi-
tecte van Iraakse afkomst. De grillig ex-
pressieve volumes contrasteren met de  
orthogonale orde van de aanpalende fa-
brieksgebouwen, als een ontploffing die 
in de tijd is bevroren. De sculptuurachtige 
structuur werd oorspronkelijk gebruikt  
om een bedrijfsbrandweer te huisvesten. 
Vandaag is het een unieke locatie voor 
evenementen en installaties van Vitra en 
tentoonstellingen van het Vitra Design 
Museum.

De 30 meter hoge Vitra Slide Tower van 
Carsten Höller ligt langs de Álvaro-Siza- 
Promenade, die het noorden en zuiden  
van de Vitra Campus met elkaar verbindt. 
De vrijstaande toren is bij mooi weer toe-
gankelijk voor het publiek en biedt niet  
alleen nieuwe perspectieven op de Vitra 
Campus, maar nodigt bezoekers ook uit 
voor een unieke, spannende ervaring op  
de glijbaan.

Ring & Ruisseau werden ontworpen door 
de Franse ontwerpers en kunstenaars 
Ronan en Erwan Bouroullec en maken 
sinds 2018 deel uit van de Vitra Campus. 
Ruisseau is een smalle geul in een marme-
ren basis die gevuld is met stromend wa-
ter. Ring is een cirkelvormig platform van 
staal dat boven de grond lijkt te zweven. 
Het is rond een kersenboom geplaatst  
en doet dienst als collectieve zitbank.

In mei 2020 werd er op de Vitra Campus  
in Weil am Rhein een tuin van de Neder-
landse ontwerper Piet Oudolf aangelegd. 
De kunstig gecomponeerde wildernis  
zal in de zomer en nazomer volop in  
bloei staan.

Het VitraHaus, dat oorspronkelijk be-
doeld was als showroom voor de Vitra 
Home Collection, is de voorbije tien jaar 
uitgegroeid tot een baken voor het merk 
Vitra – zowel op de Vitra Campus zelf als 
in figuurlijke zin. Het is van ver zichtbaar 
en markeert de noordelijke ingang van de 
Vitra Campus. Het gebouw maakt op on-
miskenbare wijze duidelijk dat Vitra niet 
alleen meubels produceert, maar dat het 
ook betrokken is bij architectuur, kunst en 
wooncultuur. In 2020 presenteert het Vi-
traHaus een nieuw interieurconcept ter 
gelegenheid van zijn tiende verjaardag.
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Distribution rights 

Alle in deze publicatie getoonde ontwerpen en de 

beelden zelf zijn wettelijk beschermd. Vitra en het  

Vitra Design Museum hebben van de auteurs of hun 

rechtsopvolgers de goedkeuring gekregen om de pro-

ducten die overeenstemmen met deze ontwerpen  

wereldwijd exclusief te produceren, ontwikkelen en 

distribueren. Met de volgende beperkingen:

Charles & Ray Eames → Organic Chair, La Chaise, 

Eames Elephant, Plywood Mobile, Classic Trays, Paper 

Napkins, Eames Quotes Posters, Eames Wool Blankets 

en Miniatures Collection: Vitra bezit de wereldwijde 

rechten. Alle andere producten: Vitra bezit de rechten 

in Europa en het Midden-Oosten. De rechten in de  

rest van de wereld zijn in handen van Herman Miller.

Alexander Girard → Environmental Wall Hangings en 

Flower Table: Vitra bezit de rechten in Europa en het 

Midden-Oosten. De rechten in de rest van de wereld 

zijn in handen van Herman Miller.

George Nelson → Klokken en Miniatures Collection: 

Vitra bezit de wereldwijde rechten. Alle andere pro-

ducten: Vitra bezit de rechten in Europa en het Mid-

den-Oosten. De rechten in de rest van de wereld zijn  

in handen van Herman Miller.

Isamu Noguchi → Akari Light Sculptures: Vitra bezit  

de distributierechten in Australië, België, Denemarken, 

Duitsland, Finland, Griekenland, Ierland, IJsland, Italië, 

Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederland, Noor-

wegen, Oostenrijk, Portugal, Tsjechië, Turkije, het  

Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Coffee Table en Dining Table: Vitra bezit de wereld-

wijde rechten met uitzondering van Noord-Amerika.

De rechten in Noord-Amerika zijn in handen van  

Herman Miller (Coffee Table) en Knoll (Dining Table).

Sori Yanagi → Butterfly Stool: Vitra bezit de rechten  

in Europa, Afrika, en Noord- en Zuid-Amerika.  

De rechten in de rest van de wereld zijn in handen  

van Tendo Mokko.

Andere producten → Classic Pillows: Vitra bezit de  

distributierechten in Europa en het Midden-Oosten.

De rechten in de rest van de wereld zijn in handen  

van Maharam.

  Het ontwerp van de Eames Aluminium Chair  

is een geregistreerd handelsmerk.

  Het ontwerp van de Eames Lounge Chair  

is een geregistreerd handelsmerk.

  Het ontwerp van de Panton Chair  

is een geregistreerd handelsmerk.

ALEXANDER GIRARD, EAMES, NELSON, GEORGE 

NELSON, NOGUCHI, ISAMU NOGUCHI, PANTON 

Concept, design, art direction   

Studio AKFB, Munich

Fotografie  Florian Böhm, Studio AKFB 

(tenzij anders vermeld in de fotocredits) 

Technische realisatie  ENGN, Hamburg

Lithografie  GZD Media GmbH, Renningen  

Druk  DRUCKEREI VOGL GmbH & Co. KG,  

Zorneding

2022, 

art. nr. 09191306

Vitra is wereldwijd vertegenwoordigd. Vind een Vitra-partner bij u in de buurt 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

Fotocredits 

→ 2 © 2020, ProLitteris, Zurich. → 3 © Centre  

Pom pidou, Mnam, Bibliothèque Kandinsky, Fonds 

Jean Prouvé. → 4 Marek Iwicki. → 6 © Vitra Design  

Museum, Photo: Monique Jacot. → 7 © Eames  

Office, LLC. → 8 © Vitra Design Museum Archive.  

→ 9 © Panton Design Basel. → 10 Lorenz Cugini.  

→ 11 © Studio Bouroullec. → 16 Studio AKFB /  

Vitra Design Museum Archive. → 17 © Eames  

Office, LLC. → 20 Brian Buchard. → 21 Marek  

Iwicki. → 25 © Antonio Citterio and Partners.  

→ 28 © Antonio Citterio and Partners. → 33 Marek 

Iwicki. → 34 © Konstantin Grcic. → 37 Vitra Design 

Museum Archive. → 37 © Roland Engerisser / Centre 

Pompidou, Mnam-Cc, Bibliothèque Kandinsky, Fonds 

Cardot-Joly. → 38 © Archives départementales de 

Meurthe-et-Moselle. → 46 © Antonio Citterio and 

Partners. → 50 Sculptuur: Thomas Lerooy /  

Tapijt: Amini. → 52 © Antonio Citterio and Partners. 

→ 57 © Markus Jans. → 57 Still from the ‘Vitra  

Colour Library’ video for Vitra. → 58 Lorenz Cugini. 

→ 60 © Jasper Morrison Ltd., Photo: Elena Mahugo. 

→ 64 Sculptuur: Thomas Lerooy. → 68 Lorenz  

Cugini. → 77 © Eames Office, LLC. → 78 © Vitra De-

sign Museum Archive. → 85, 86 © Eames Office, LLC. 

→ 78, 85, 86 Studio AKFB / Vitra Design Museum  

Archive. → 79 Artwork Noah Becker. → 93 © Centre 

Pom pidou, Mnam, Bibliothèque Kandinsky, Fonds 

Jean Prouvé. → 93 © Archives départementales de 

Meurthe-et-Moselle. → 96 © Archives départementa-

les de Meurthe- et-Moselle / © Fonds Perret. CNAM/

SIAF/CAPA/Archives d’architecture du XXe siècle/

Auguste Perret/UFSE/SAIF/2021. → 102 © Vitra, 

Photo: Schnakenburg & Brahl / © Vitra Design  

Museum. → 103 Lorenz Cugini. → 107 © Panton  

Design Basel. → 114 Lorenz Cugini. → 121 © Christian 

Coigny. → 121 © Vitra Archive. → 122 © Eames  

Office, LLC. → 123 Lorenz Cugini. → 126 © Roland Beck 

/ Hans Baumgartner, Foto stiftung Schweiz. → 127, 128, 

142, 146, 150, 151, 152 Lorenz Cugini. → 156 © Studio 

Bouroullec. → 157 © Studio Bouroullec. → 157, 159, 160  

Lorenz Cugini. → 164 © 2021, ProLitteris, Zurich.  

→ 169 © Eames Office, LLC. → 170 Balthazar Korab, 

courtesy of The Library of Congress / © Girard Studio, 

LLC. → 181 Dejan Jovanovic. → 182, 185 Daniel Strütt. 

→ 186 © Roland Beck, © Eames Office, LLC., Isamu  

Noguchi Foun dation. → 187 © Studio Bouroullec,  

© Lena Modigh, Studio AKFB, © Panton Design Basel, 

© Centre Pompidou, Mnam-Cc, Bibliothèque Kandinsky, 

Fonds Cardot- Joly. → 188 Studio AKFB, Eduardo Perez, 

© Mark Cocksedge, © The Maarten, Van Severen 

Foundation. → 189 Dejan Jovanovic. → 190 © GTF.  

→ 191 Julien Lanoo, Mark Niedermann, Thomas Dix,  

Atilio Maranzano.

Interviews → 105, 106 Interview door Jochen Overbeck, 

gepubliceerd in Icon magazine, maart 2018. 

Opgenomen Artek-producten → 14 Lucia Candle-

holder. → 22 Pendant Light A331. → 89 Riihitie Plant Pot 

A. → 109 Pendant Light A333. → 114, 115 Pendant Light 

A110. → 119 Pendant Light JL341. → 137 Stool 60.  

→ 177 Secrets of Finland.  

Artek wordt gedistribueerd door Vitra. Kijk voor meer 

informatie op www.artek.fi

Setontwerp → 11, 58, 68, 103, 114, 123, 127, 128, 142, 

146, 150, 151, 152, 157, 159 Rahel Morgen. → 14, 24, 41, 

79, 80, 87, 119, 138, 177 Linda Ehrl. → 22, 26, 41, 44, 50, 

64, 74, 162 Sebastian Soukup. → 29, 40, 98, 132, 140, 

145, 157, 174 Paolo Bonfini. → 38, 54, 61, 84, 116, 122, 125, 

137, Leonie von Arx & Annahita Kamali. → 36, 39, 42, 

165, 168 Filippa Egnell. → 56, 76, 92, 94, 100, 124, 178 

Annahita Kamali. → 48, 62, 70, 108, 120, 148 Erwin Prib. 

→ 110, 112, 182, 185 Till Weber. → 160 Connie Hüsser.  

→ 30, 32, 88, 134 Anka Rehbock. 

Vitra International AG streeft ernaar de rechten van 

derden te respecteren. Mochten we per ongeluk materi-

aal hebben gebruikt zonder erkenning, zullen wij die 

meteen na hiervan in kennis te zijn gesteld toevoegen.

and VERNER PANTON zijn geregistreerde handels-

merken. Verschillende productnamen zijn beschermde 

handelsmerken.

v ® Alle copyrights, en intellectuele-eigendoms-

rechten, inclusief handelsmerken, patenten en copy-

rights blijven eigendom van Vitra en zijn uitdrukkelijk 

voorbehouden. Geen enkel onderdeel van deze bro-

chure mag gereproduceerd worden zonder vooraf-

gaande schriftelijke toestemming van Vitra. De prijzen 

zijn inclusief de wettelijke btw en  kunnen zonder 

voorafgaande kennisgeving  worden gewijzigd.
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