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 Antonio Citterio 
 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 kantoorsyste-
men geproduceerd, alsook producten voor de 
Vitra Home Collection. De Citterio Collectie 
wordt doorlopend uitgebreid. 

 De AC 5 Group, ontwikkeld door Antonio 
Citterio in samenwerking met Vitra, is een 
familie van bureaustoelen die ontworpen 
is om moderne, uiteenlopende werkomge-
vingen in te richten volgens een consisten-
te esthetiek. Hun slanke vormen, gesofi sti-
ceerde aluminiumcomponenten en 
klassieke Hopsak-bekleding geven deze 
stoelen een statige elegantie. Tegelijkerti-
jd zijn de verschillende modellen van de 
AC 5 Group geschikt voor een breed 
spectrum van prestaties. Deze hoogwaar-

dige, veelzijdige stoelen zijn bijzonder 
geschikt voor specifi eke toepassingen: 
van de ergonomisch geoptimaliseerde 
bureaustoel AC 5 Work tot de minimalisti-
sche functionaliteit van AC 5 Studio, van 
de vergaderstoel AC 5 Meet tot de 
fl exibele AC 5 Swift op zwenkwieltjes.

Hedendaagse kantooromgevingen 
bieden diverse settings waarin medewer-
kers volgens hun behoeften alleen of in 
groep kunnen werken – of het nu gaat om 
ergonomische afzonderlijke werkplekken 

of aanpasbare ruimtes voor teamwerk, in 
gesloten vergaderzalen of informele 
interactieruimtes. Met zijn kenmerkende 
gebogen rugleuning wordt het design van 
de AC 5 een unifi cerend visueel element 
in landschapskantoren. De keuze voor 
een uniforme versie creëert een ingetogen 
eff ect. Daarnaast kan ook de ruime keuze 
aan Hopsak-kleuren worden gebruikt om 
opvallende accenten te creëren of 
themagroepen te vormen. 

 AC 5 Group   
 Antonio Citterio ,  2017 
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 ∏  Bureaustoel met FreeFloat-armleuningen 

overeenkomstig EN 1335, ergonomisch 

goedkeuringszegel.

 ∏ Zitmechanisme: FlowMotion-mechanisme 

met gesynchroniseerde voorwaartse kan-

teling (kan uitgeschakeld worden) en met 

regeling van de zitdiepte. Zitmechanisme met 

poedercoating in basic dark.

Materiaalen

 AC 5 Work zonder armleuningen, met verst-

elbare lendesteun 

 AC 5 Work met ringarmleuningen en verstel-

bare lendesteun 

 ∏ Zelfdragende rugleuning: met ingenaaide, 

horizontaal gestikte binnenbekleding. Rug-

leuningsteun van gepolijst spuitgietalumini-

um. Optioneel in hoogte verstelbaar lenden-

kussen. Zitkussen van polyurethaanschuim. 

Optioneel leverbaar met een contourzitting. 

Bekleding van stof of leder.

 ∏ Armleuningen: keuze uit vaste ringarm-

leuningen in gepolijst spuitgietaluminium 

voor conferentieruimtes (optionele lederen 

armleggers zijn afgestemd op de lederen 

bekleding; voor stoelen met stoff en bekleding 

zijn de lederen armleggers verkrijgbaar in de 

kleur nero); of met in de hoogte verstelbare 

armleuningen; of met FreeFloat-armleunin-

gen met armleggers in polyurethaan in basic 

dark.

 ∏ Onderstel: vijfsteronderstel van polyamide in 

basic dark of gepolijst persgietaluminium met 

dubbele zwenkwielen (Ø 60 mm) in basic 

dark. 

 AC 5 Work 
 Antonio Citterio ,  2017 

 De elegante bureaudraaistoel AC 5 Work 
is uitgerust met een reeks geavanceerde 
functies die niet alleen een gezond 
zitcomfort garanderen, maar ook subtiel 
weggestopt zijn. Deze cleane look 
versterkt de elegante lijnen van AC 5 
Work, die met zijn unieke design en 
compromisloze functionaliteit de perfecte 
zitoptie is voor goed ingerichte kantoren.

De geraffi  neerde structuur van de 
rugleuning van AC 5 Work met drie 
verschillende zones, de lendenzone, 
wegzakzone en schouderzone, biedt 
optimale ondersteuning voor de nek en 
voorkomt spierspanning. Andere ergono-
mische kenmerken van AC 5 Work zijn het 
FlowMotion-mechanisme met gesynchro-
niseerde voorwaartse kanteling en 
regeling van de zitdiepte, evenals de 
innovatieve FreeFloat-armleuningen.
 

 AC 5 Work met FreeFloat armleunin-

gen en verstelbare lendesteun 
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 ∏  Bureaustoel met FreeFloat-armleuningen 

overeenkomstig EN 1335, ergonomisch 

goedkeuringszegel.

 ∏ Zitmechanisme: FlowMotion-mechanisme 

met gesynchroniseerde voorwaartse kan-

teling (kan uitgeschakeld worden) en met 

regeling van de zitdiepte. Zitmechanisme met 

poedercoating in basic dark.

 ∏ Rugleuning: gebogen rugleuning voor een 

maximale bewegingsvrijheid. Zelfdragende 

rugleuning met horizontaal doorstikte vulling. 

Materiaalen

 AC 5 Work Lowback met in de hoogte verst-

elbare armleuningen 

 AC 5 Work Lowback met FreeFloat armleun-

ingen 

 AC 5 Work Lowback met ringarmleuningen 

Rugleuningsteun van gepolijst spuitgieta-

luminium. Optioneel in hoogte verstelbaar 

lendenkussen. 

 ∏ Zitting: polyurethaanschuimvulling. Optio-

neel leverbaar met een contourzitting. Bekle-

ding van rugleuning en zitting: stof of leder.

 ∏ Armleuningen: keuze uit vaste ringarm-

leuningen in gepolijst spuitgietaluminium 

voor conferentieruimtes (optionele lederen 

armleggers zijn afgestemd op de lederen 

bekleding; voor stoelen met stoff en bekleding 

zijn de lederen armleggers verkrijgbaar in de 

kleur nero); of met in de hoogte verstelbare 

armleuningen; of met FreeFloat-armleunin-

gen met armleggers in polyurethaan in basic 

dark.

 ∏ Onderstel: vijfsteronderstel van polyamide in 

basic dark of gepolijst persgietaluminium met 

dubbele zwenkwielen (Ø 60 mm) in basic 

dark. 

 AC 5 Work Lowback   
 Antonio Citterio ,  2017 

 AC 5 Work Lowback is een kwaliteitsvolle 
bureaudraaistoel met een karakteristieke 
gebogen rugleuning die zorgt voor een 
frisse uitstraling. AC 5 Work Lowback is 
ontworpen met verborgen mechanische 
functies voor een gezond zitcomfort en 
behoort tot een familie van bureaustoelen 
met een consistente visuele esthetiek: de 
AC 5 Group. 

De lage, gebogen rugleuning en het 
ontwerp van de armleuningen zorgen 
samen voor een aanzienlijke bewegingsv-
rijheid en maken zelfs zijdelingse 
zithoudingen mogelijk. Gecombineerd 
met de gesynchroniseerde voorwaartse 
kanteling en regeling van de zitdiepte van 
het FlowMotion-mechanisme staat AC 5 
Work Lowback garant voor een dynami-
sche zitervaring waarvan is aangetoond 
dat ze de gezondheid bevordert en 
rugspanning voorkomt. 
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 Antonio Citterio ,  2017 

 AC 5 Studio met ringarmleuningen 

 ∏  Studiostoel (draaibaar, in de hoogte verst-

elbaar) overeenkomstig EN 16139.

 ∏ Zitmechanisme: kantelmechanisme, vergren-

delbaar in rechte positie. Mechanismebehui-

zing in gepolijst aluminium.

 ∏ Rugleuning: zelfdragende rugleuning met 

horizontaal doorstikte vulling. Bekleding van 

stof of leder.

Materiaalen

 ∏ Zitting: polyurethaanschuimvulling. Bekle-

ding van stof of leder.

 ∏ Armleuningen: zonder armleuningen of 

met ringarmleuningen in gepolijst spuitgie-

taluminium, optionele lederen armleggers 

(armleggers zijn afgestemd op de lederen 

bekleding; voor stoelen met stoff en bekleding 

zijn de lederen armleggers verkrijgbaar in de 

kleur nero).

 ∏ Onderstel: vijfsteronderstel in gepolijst 

spuitgietaluminium of kunststof (basic dark) 

op dubbele zwenkwielen (Ø 60 mm). Draa-

ionderstel, in de hoogte verstelbaar. 

 AC 5 Studio 

 AC 5 Studio is het minimalistische, 
informele model van de AC 5 Group-
bureaustoelen. Dankzij functies die 
aansluiten bij zijn bedoelde toepassingen, 
zoals een schommelmechanisme en 
hoogteverstelling, biedt AC 5 Studio een 
comfortabele zitoplossing voor touch-
down-werkplekken die worden gebruikt 
door verschillende gebruikers. De karakte-
ristieke gebogen rugleuning is niet alleen 
een unifi cerend visueel element dat bij 
alle stoelen van de AC 5 Group terug-
komt, maar dankzij haar vorm biedt de 
fl exibele structuur van de rugleuning ook 
een aanzienlijke bewegingsvrijheid en 
bevordert ze dynamisch zitten. 

 AC 5 Studio, zonder armleuningen 
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 AC 5 Meet met ringarmleuningen 

 ∏  Vergaderstoel (draaibaar) volgens EN 

16139.

 ∏ Zitmechanisme: kantelmechanisme, vergren-

delbaar in rechte positie. Mechanismebehui-

zing in gepolijst aluminium.

 ∏ Rugleuning: zelfdragende rugleuning met 

horizontaal doorstikte vulling. Bekleding van 

stof of leder.

Materiaalen

 ∏ Zitting: polyurethaanschuimvulling. Bekle-

ding van stof of leder.

 ∏ Armleuningen: zonder armleuningen of 

met ringarmleuningen in gepolijst spuitgie-

taluminium, optionele lederen armleggers 

(armleggers zijn afgestemd op de lederen 

bekleding; voor stoelen met stoff en bekleding 

zijn de lederen armleggers verkrijgbaar in de 

kleur nero).

 ∏ Onderstel: viersteronderstel in gepolijst 

spuitgietaluminium op glijders. Draaionders-

tel met schokabsorberende vering. 

 AC 5 Meet   
 Antonio Citterio ,  2017 

 AC 5 Meet is de klassieke vergaderstoel 
onder de AC 5 Group-bureaustoelen. 
Dankzij de ingetogen elegantie van het 
ontwerp en het gebruik van hoogwaardi-
ge materialen past AC 5 Meet goed in 
zowel traditionele als hedendaagse 
vergaderomgevingen. De vorm van de 
rugleuning van de stoel zorgt voor een 
aanzienlijke bewegingsvrijheid en ze 
wordt gecombineerd met een schommel-
mechanisme en schokabsorberende 
vering voor ultiem comfort, zelfs tijdens 
lange zitperiodes. 

 AC 5 Meet, zonder armleuningen 
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 AC 5 Swift 

 ∏  Bezoekersstoel overeenkomstig EN 16139.

 ∏ Rugleuning: zelfdragende rugleuning met 

horizontaal doorstikte vulling. Bekleding van 

stof of leder.

 ∏ Zitting: polyurethaanschuimvulling. Bekle-

ding van stof of leder.

Materiaalen

 
Antonio Citterio ,  2017 

 AC 5 Swift 

 ∏ Armleuningen: ringarmleuningen in gepolijst 

spuitgietaluminium, optioneel lederen 

armleggers (armleggers overtrokken met het-

zelfde leder als de lederen bekleding; voor 

stoelen met stoff en bekleding zijn de lederen 

armleuningen in de kleur nero).

 ∏ Onderstel: viersteronderstel in gepolijst spuit-

gietaluminium op zwenkwielen (Ø 60 mm). 

 De AC 5 Group kan worden gebruikt om 
moderne kantoorlandschappen in te 
richten volgens een consistente esthetiek. 
De vergaderstoel AC 5 Swift speelt een 
belangrijke rol in aanpasbare ruimtes 
voor teamwerk: de uiterst comfortabele 
stoel op zwenkwieltjes is eenvoudig in 
gebruik en uiterst mobiel. De karakteristie-
ke gebogen rugleuning is niet alleen een 
unifi cerend visueel element dat bij alle 
stoelen van de AC 5 Group terugkomt, 
maar de fl exibele structuur biedt ook een 
aanzienlijke bewegingsvrijheid en 
bevordert dynamisch zitten. 
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De speciale gewatteerde rugleuning heeft een aangenaam 
bekleed eff ect.

KENMERKEN

De constructie van de verschillende modellen binnen de AC 5 Group is gericht op optimaal comfort. Daartoe zijn ze uitgerust 
met de nieuwste functionele functies en ontworpen om een maximale bewegingsvrijheid te bieden. 
Daarom bevorderen de stoelen van de AC 5 Group gezonde, dynamische zitgewoonten.

RUGLEUNING – EEN GESOFISTICEERDE CONSTRUCTIE

De rugleuning van de AC 5 Group 
combineert gecapitonneerd comfort 
met de visuele lichtheid van een 
hangconstructie. De structuur van de 
rugleuning is zelfdragend. Het kernele-
ment is het fl exibele frame uit kunststof.

De bekleding van de rugleuning wordt 
over het frame getrokken en op zijn 
plaats gehouden met doorgestikte 
gecapitonneerde kamers. 

De gecapitonneerde kamers zijn niet 
alleen een designelement, ze bieden 
ook essentiële ondersteuning en 
verlichten de druk. De bekleding van de 
rugleuning blijft strak, zelfs wanneer er 
druk wordt op uitgeoefend.

Comfort in 3 zones

De rugleuning van AC 5 Work biedt 
comfort in 3 zones, dankzij het veerkrach-
tige kunststof frame, de elastische, 
gewatteerde bekleding en de geïnte-
greerde lendensteun. Optimale onder-
steuning van de wervelkolom combineert 
fl exibiliteit met een stabiliserend eff ect in 
de zones waar het nodig is.  

De gebogen vorm van de rugleuning, het fl exibele kunststof frame en de achteraan gemonteerde armsteunen van AC 5 Work Lowback, 
AC 5 Studio, AC 5 Meet en AC 5 Swift vergemakkelijken verschillende houdingen en bieden een aanzienlijke bewegingsvrijheid.

GEBOGEN RUGLEUNING

Geïntegreerde lendensteun

Elke AC 5-stoel heeft een geïntegreerde 
lendensteun, waarvan de grootte varieert 
naargelang het model. Het zorgt voor een 
vlotte overgang naar de glooiende zone 
en eff ectieve, comfortabele ondersteun-
ing van de gevoelige lendenstreek, 
zonder hinderlijke drukpunten. Zelfs de 
AC 5-vergader- en bezoekersstoelen zijn 
uitgerust met een lendensteun, die als 
optie in de hoogte instelbaar is voor AC 5 
Work en AC 5 Work Lowback.
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ARMLEUNINGEN

FreeFloat-armleuning
(AC 5 Work / AC 5 Work Lowback)

De FreeFloat-armleuningen met innovatieve versteltechnologie 
kunnen snel en gemakkelijk worden aangepast aan diverse 
standen en zitvereisten.

Door een druk op een knop wordt de armleuning losgemaakt, 
die in een 'zwevende' beweging vooruit, achteruit of zijwaarts 
kan schuiven.

Ringarmsteun
(alle AC 5-modellen)

Ringarmleuningen in spuitgietaluminium geven de versie een 
elegante toets voor vergaderomgevingen, vooral in combina-
tie met lederen armleggers.

In de hoogte verstelbare armsteun
(AC 5 Work / AC 5 Work Lowback)

De in de hoogte verstelbare armsteun is het slanke alternatief 
voor de FreeFloat-armsteun, gereduceerd tot zijn essentiële 
functie.

Antonio Citterio’s wens om esthetiek te reduceren tot de absolute essentie blijkt uit de armleuningen. Ze lijken uit de stoel te 'groeien', 
waardoor er vloeiende lijnen ontstaan en de tijdloze elegantie van het design wordt benadrukt.
Ze zijn bevestigd aan de rugleuning en laten bijgevolg een aanzienlijke bewegingsvrijheid toe, zoals zijdelings zitten.
Er is keuze uit drie verschillende armleuningen voor de verschillende stoelen uit de AC 5 Group.
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Voordelen van dynamisch zitten:
•  preventie van rugletsel door vermindering van de belasting op de tussenwervelschijven;
•  geeft de spieren zuurstof om spanning te voorkomen;
•  positief eff ect op de bloedcirculatie en stimulatie van de functies van interne organen. 
    Dit verbetert de concentratie en helpt de innerlijke spanning en stress te verminderen. 

FLOWMOTION-MECHANISME 
(AC 5 Work / AC 5 Work Lowback) 

Vitra's gepatenteerde gesynchroniseerde FlowMotion-mechanisme (AC 5 Work & AC 5 Work Lowback) past zich aan het gewicht van 
de gebruiker aan over het volledige bewegingsbereik – niet alleen bij het achteroverleunen, maar ook in de voorwaarts gekantelde 
positie. 

FlowMotion – een harmonieus bewegingsbereik

Door de afstelmogelijkheden voor de weerstand van de rug-
leuning en de voorwaartse kantelfunctie kan de gebruiker elke 
positie aannemen tussen maximaal achteroverleunen en een 
voorwaarts gekantelde zithouding, zodat het volledige bewe-

gingsbereik zonder fysieke inspanning kan worden benut. De 
gebruiker geniet een onbeperkte bewegingsvrijheid, maar wordt 
altijd door de stoel ondersteund. Dit harmonieuze bewegingsbe-
reik past in het natuurlijke verlangen om te bewegen en moedigt 
de gebruiker aan om dynamische zitgewoonten te ontwikkelen.
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ZITKUSSENS
(AC 5 Work / AC 5 Work Lowback)

KANTELMECHANISME
(AC 5 Studio / AC 5 Meet)

Dankzij het kantelmechanisme kan de gebruiker bewegen en blijft hij comfortabel zitten, zelfs tijdens lange vergaderingen. Het 
kantelmechanisme kan in de rechte houding worden vergrendeld. De zithoogte van AC 5 Studio is instelbaar en AC 5 Meet is uitgerust 
met een comfortabele schokabsorberende vering.

De bureaudraaistoelen zijn verkrijgbaar met twee zitkussens, gemaakt van hoogwaardig gevormd polyurethaanschuim.

Standaardzitting
Een elegant ontworpen stoel met een comfortabel gewatteerd 
vlak kussen dat ook een grote zijdelingse beweging mogelijk 
maakt. 

Contourzitting
Een volumineuze stoel met gebogen profi el dat een onmiddellijk 
gevoel van uitzonderlijk comfort biedt. Het omhullende ontwerp 
biedt ondersteuning en stabiliteit. 





www. tuv.com ID0000052050
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DUURZAME KWALITEIT

Vitra Test Centre
Alle Vitra-bureaustoelen worden in ons eigen testcentrum onderworpen

aan strenge tests, op basis van parameters die het resultaat zijn van 15

jaar gebruik. Vitra voert tests uit die veel strenger zijn dan de standaardve-

reisten, met een inspectiecatalogus die de zwaarste tests ter wereld

omvat (simulatie van slechtst mogelijke gebruikssituatie).

In de loop der jaren heeft Vitra zelf bijkomende tests ontwikkeld die in

geen enkele offi  ciële normencatalogus voorkomen.

Blue Angel
Het AC 5 Group draagt het milieulabel “Blauer Engel” voor bekleed meubilair met lage emissie, als 

bewijs dat de productiemethoden en materialen van het product voldoen aan de richtlijnen voor 

milieubescherming en veiligheid van de gebruiker. De “Blauer Engel” (1978) is een van de oudste 

milieulabels.

Greenguard
Het GREENGUARD-label voor de kwaliteit van de binnenlucht (2001) bekroont producten die 

bijdragen tot een gezondere binnenomgeving.

GS
Met het GS-zegel voor geteste veiligheid certifi ceert een door de overheid erkende inspectie-in-

stelling de geschiktheid en de veiligheid van de constructie, gecombineerd met regelmatige

controles van de productie.

Ergonomics Approved
Het LGA-certifi caat “Ergonomics Approved” bevestigt dat wordt voldaan aan ergonomische 

vereisten en testcriteria die de minimale wettelijke voorschriften voor draaistoelen overtreff en.

Bifma
AC 5 Group voldoet aan de ANSI/BIFMA-standaard X5.1-2011, en voldoet dus aan de strengste 

veiligheidsvereisten voor de Amerikaanse markt.
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VITRA KLEUREN- EN MATERIALENBIBLIOTHEEK - AC 5 CONFIGURATIES

AC 5 Group in lichte tinten: AC 5 Studio - Plano 03 parchment/cream white, AC 5 Work Lowback - Plano 12 light grey/ice blue, 

AC 5 Work - Leder 72 snow, AC 5 Meet - Leder 73 clay, AC 5 Swift - Hopsak 79 warm grey/ivory

AC 5 Group in donkere tinten: AC 5 Swift - Hopsak 77 nero/forest, AC 5 Work - Premiumleder 59 jade, AC 5 Work Lowback - Twill 05 brown, 

AC 5 Studio - Hopsak 80 warm grey/moor brown, AC 5 Meet - Plano 69 dark grey
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AC 5 Group in groene tinten: AC 5 Studio - Twill 17 green-grey, AC 5 Work - Plano 61 classic green/cognac, AC 5 Work Lowback - Hopsak 69 

grass green/ivory, AC 5 Meet - Twill 16 avocado, AC 5 Swift - Hopsak 70 grass green/forest

AC 5 Group in rode en bruine tinten: AC 5 Meet - Plano 72 poppy red, AC 5 Work Lowback - Hopsak 68 pink/poppy red, AC 5 Studio - Leder 

97 cognac, AC 5 Swift - Hopsak 88 cognac/ivory, AC 5 Work - Twill 18 canola
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AC 5 Meet, 
AC 5 Swift

AC 5 Work, AC 5 Work 
Lowback, AC 5 Studio

 Onderstel 

 03 
 aluminium 
gepolijst 

KLEUREN EN MATERIAALEN

 Onderstel 

 03 
 aluminium 
gepolijst 

 01 
 basic dark 





    15info@vitra.com | NL 2019  www.vitra.com/ac5 

 Hopsak 
 Hopsak is een expressieve plat geweven 
stof gemaakt van polyamide. De duotone 
kleuren bieden een scala aan design-
mogelijkheden met sterk contrasterende, 
felgekleurde of subtiele combinaties van 
schering- en inslagdraden. Hopsak is erg 
duurzaam en robuust en kan daarom zowel 
in privé-interieurs als in openbare ruimten 
gebruikt worden.

Hopsak is verkrijgbaar in 35 kleuren.
 

 Home/Offi  ce ,  F60 
Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

 100% polyamide 

 550 g/m² 
 127 cm +/- 2 cm 
 200.000 Martindale 

 Type 6 

 Graad 4-5 
 Graad 4-5 droge en 
natte 

 71 
 yellow/pastel 
green 

 69 
 grass green/
ivory 

 70 
 grass green/
forest 

 87 
 ivory/forest 

 77 
 nero/forest 

 85 
 mint/ivory 

 86 
 mint/forest 

 73 
 petrol/moor 
brown 

 81 
 ice blue/ivory 

 82 
 ice blue/moor 
brown 

 83 
 blue/ivory 

 84 
 blue/moor 
brown 

 74 
 dark blue/ivory 

 75 
 dark blue/moor 
brown 

 05 
 dark grey 

 66 
 nero 

 78 
 nero/moor 
brown 

 76 
 marron/moor 
brown 

 80 
 warm grey/moor 
brown 

 62 
 red/moor brown 

 96 
 red/cognac 

 63 
 red/poppy red 

 65 
 coral/poppy red 

 68 
 pink/poppy red 

 67 
 poppy red/ivory 

 72 
 yellow/poppy 
red 

 88 
 cognac/ivory 

 79 
 warm grey/ivory 
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 Plano 
 Plano is een stevige, vlak geweven stof met 
een platte, gelijkmatige structuur. De ruime 
keuze aan tweekleurige patronen met 
nieuwe, delicate uitgewassen schakerin-
gen, omvat veel relatief nieuwe kleurtinten. 
Een groot aantal daarvan is afgestemd op 
het kleurenpalet van Hopsak. Dankzij de 
slijtvastheid en lange levensduur, is Plano 
tevens de ideale keuze voor kantoormeu-
bels.

Plano is verkrijgbaar in 39 kleuren. 
 

 Home/Offi  ce ,  F60 
Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

 100% polyamide 

 265 g/m² 
 142 cm +/- 2 cm 
 80.000 Martindale 

 Type 6 

 Graad 4–5 
 Graad 4–5 droog 
en nat 

 05 
 cream white/
sierra grey 

 18 
 light grey/sierra 
grey 

 39 
 yellow/pastel 
green 

 68 
 avocado 

 34 
 grass green/
forest 

 61 
 classic green/
cognac 

 41 
 classic green/
forest 

 17 
 forest/sierra 
grey 

 40 
 coconut/forest 

 52 
 mint/forest 

 43 
 petrol/nero 

 12 
 light grey/ice 
blue 

 81 
 blue/coconut 

 13 
 nero/ice blue 

 86 
 dark blue/brown 

 87 
 nero/cream 
white 

 19 
 sierra grey 

 74 
 sierra grey/nero 

 69 
 dark grey 

 62 
 dark grey/nero 

 73 
 nero/coconut 

 66 
 nero 

 54 
 brown 

 75 
 marron/nero 

 11 
 marron/cognac 

 67 
 cognac 

 98 
 dark red/nero 

 97 
 red/coconut 

 72 
 poppy rood 

 07 
 orange 

 96 
 red/cognac 

 63 
 red/poppy red 

 84 
 poppy red/
champagne 

 15 
 pink/sierra grey 

 16 
 dark red/ice 
blue 

 80 
 coff ee 

 99 
 cognac/parch-
ment 

 20 
 tobacco/cream 
white 

 03 
 parchment/
cream white 
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 Twill 
 Dankzij het hoge percentage natuurlijke 
vezels voelt Twill zeer aangenaam aan 
en heeft het een uitnodigende uitstraling. 
In deze extreem duurzame en slijtvaste 
stof zijn de kwaliteiten van meubels voor 
wooninterieurs gecombineerd met de 
hoge eisen van de projectsector.

Twill is verkrijgbaar in 18 kleuren. 

Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

 30% polyamide, 
70% scheerwol 
 325 g/m² 
 155 cm +/- 2 cm 
 100.000 Martin-
dale 
 Type 6 

 Graad 4–5 
 Graad 4–5 droog 
en nat 

 08 
 pearl 

 09 
 jade grey 

 01 
 light grey 

 10 
 ice blue 

 16 
 avocado 

 15 
 green 

 17 
 green-grey 

 03 
 blue-grey 

 04 
 ink blue 

 06 
 dark grey 

 07 
 black 

 05 
 brown 

 11 
 coconut 

 12 
 dark red 

 02 
 cognac 

 14 
 brick 

 13 
 light red 

 18 
 canola 

 Home/Offi  ce ,  F60 

 Leder 
 De standaard lederkwaliteit die door 
Vitra wordt gebruikt, is een robuust, 
geverfd en gepigmenteerd reliëfl eder met 
een gelijkmatig nerfpatroon. De slijtvas-
theid en onderhoudsvriendelijkheid van 
dit leder maken het tevens geschikt voor 
gebruik in kantoren. 

Leder is verkrijgbaar in 16 kleuren. 

 Home/Offi  ce ,  L20 

Wrijfechtheid

Dikte
Lichtechtheid

Materiaal  Sterk runderleder 
met een karakteris-
tiek, gelijkmatig 
nerfpatroon 

 1,1 - 1,3 mm 

 Type 6 

 Graad 4 droog en 
nat 

 72 
 snow 

 73 
 clay 

 64 
 cement 

 21 
 dim grey 

 67 
 asfalt 

 59 
 jade 

 71 
 zand 

 61 
 umbra grey 

 66 
 nero 

 68 
 chocolade 

 69 
 marron 

 87 
 plum 

 70 
 rood 

 22 
 red stone 

 97 
 cognac 

 75 
 camel 





ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Stofzuigen volstaat om stof en pluisjes 
van de bekledingsstof te verwijderen. 
Voor de behandeling van vlekken op 
bekledingsstoff en en kunststofoppervlak-
ken wordt een zachte, vochtige doek en 
een zacht neutraal reinigingsmiddel 
aanbevolen. Gepolijst aluminium kan met 
ee normale glasreiniger worden afge-

veegd en gedroogd met een schone doek. 
Om lederen bekledingen te onderhouden, 
raadpleegt u de instructies in de lederbro-
chure die bij het product is geleverd. Voor 
verdere onderhoudsinformatie kunt u 
terecht bij uw Vitra-vertegenwoordiger; 
verwijderen van hardnekkige vlekken moet 
altijd worden toevertrouwd aan een 

gespecialiseerd reinigingsbedrijf. 
We adviseren het gebruik van milieuvrien-
delijke reinigingsmiddelen, een regelma-
tig onderhoud van uw meubels en een 
snelle behandeling van vlekken. Voor u 
een detergent of ander reinigingsmiddel 
gebruikt, is het aan te bevelen dit eerst uit 
te testen op een onzichtbare plaats.

 www.vitra.com/ac5 

Art. nr.

Vitra is overal ter wereld. Vind een Vitra-partner bij u in de buurt op: www.vitra.com. 

 09183706 

 Leder Premium 
 Leder Premium is een relatief glad 
runderleder met een platte nerf en een 
lichte glans. Volledig gekleurd met lichte 
pigmenten. Het semi-anilineleder voelt 
zacht aan, als een lederen handsch-
oen. Leder Premium is verkrijgbaar in 22 
kleuren. 

 Semi-aniline 
nappaleder dat 
zeer zacht en 
soepel aanvoelt 

 1,1 - 1,3 mm 

 Type 5 

 Graad 4 droog en 
nat 

 72 
 snow 

 64 
 cement 

 65 
 graniet 

 60 
 smoke blue 

 59 
 jade 

 58 
 kaki 

 61 
 umbra grey 

 67 
 asfalt 

 66 
 nero 

 77 
 bruin 

 68 
 chocolate 

 87 
 plum 

 69 
 marron 

 93 
 brandy 

 22 
 red stone 

 97 
 cognac 

 74 
 olive 

 75 
 camel 

 62 
 oker 

 63 
 cashew 

 71 
 sand 

 73 
 clay 

 Home/Offi  ce ,  L40 

Wrijfechtheid

Dikte
Lichtechtheid

Materiaal

maar voor AC5 Work
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