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 De loungezetels Repos en Grand Repos, 
ontwikkeld door Vitra in samenwerking 
met Antonio Citterio, zorgen voor een 
ongekend comfort en een maximale 
fl exibiliteit in uw woonkamer. Dankzij de 
ruim bemeten stoff ering, de uitnodigende 
armleuningen en de hoge rugleuning 
ademen deze elegante, draaibare 
loungezetels een sfeer van ultiem comfort. 

Dankzij het gesynchroniseerde mechanis-
me dat onder de stoff ering verborgen is, 
kan men van een rechte positie gaan 
achteroverleunen om te rusten en de 
rugleuning in elke stand blokkeren. De 
weerstand van de rugleuning kan 
manueel worden aangepast aan het 
gewicht van de gebruiker. Dit garandeert 
een maximaal comfort en een optimale 
steun in de lendenstreek bij elke bewe-
ging.

Repos, Grand Repos en de bijbehorende 
Ottoman zijn verkrijgbaar in twee 
verschillende hoogtes. 

 Dankzij het elegante, discrete design is 
deze leunstoel de perfecte keuze voor 
hallen, lobby‘s of ontspanningsruimten in 
moderne, open kantoren. Dankzij het 
elegante, discrete design is deze 
leunstoel de perfecte keuze voor hallen, 
lobby‘s of ontspanningsruimten in 
moderne, open kantoren.  

 ∏  Zetel: voorgevormd polyurethaan schuim 

met gesingeld kunststof frame en geïnteg-

reerd synchroonmechanisme met vergren-

deling.

 ∏ Zithoogtes: 400 mm (310 mm met aange-

brachte belasting, gemeten volgens EN 

1335-1) of 450 mm (360 mm met aange-

brachte belasting, gemeten volgens EN 

1335-1).

 ∏ Onderstel: viersteronderstel in spuitgietlu-

minium, met gepolijste of poedergecoate 

afwerking.

 ∏ Opmerking: Het onderstel bepaalt de 

afwerking van de bedieningshendel van de 

mechanisme. 

 ∏ Nekkussen: gevuld met veren. 

 Repos 
 Antonio Citterio ,  2011 

 Repos 
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 Panchina 

 Antonio Citterio ,  2011 

 Repos 

 Panchina is een kleine beklede zitbank die 
kan dienen als praktische zitgelegenheid of 
als voetsteun voor de Repos en Grand 
Repos, wat het uitzonderlijke comfort van 
deze fauteuils nog verbetert. 

 Panchina 

 ∏ Panchina: multiplexplaat, polyurethaanschu-

im en polyestervezel.

 ∏ Poten: spuitgietaluminium, gepolijste of 

gepoedercoate afwerking.

 ∏ Glijders: enkel verkrijgbaar met kunststof 

glijders.

AFMETINGEN
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 De loungezetels Repos en Grand Repos, 
ontwikkeld door Vitra in samenwerking 
met Antonio Citterio, zorgen voor een 
ongekend comfort en een maximale 
fl exibiliteit in uw woonkamer. Dankzij de 
ruim bemeten stoff ering, de uitnodigende 
armleuningen en de hoge rugleuning 
ademen deze elegante, draaibare 
loungezetels een sfeer van ultiem comfort. 

Dankzij het gesynchroniseerde mechanis-
me dat onder de stoff ering verborgen is, 
kan men van een rechte positie gaan 
achteroverleunen om te rusten en de 
rugleuning in elke stand blokkeren. De 
weerstand van de rugleuning kan 
manueel worden aangepast aan het 
gewicht van de gebruiker. Dit garandeert 
een maximaal comfort en een optimale 
steun in de lendenstreek bij elke bewe-
ging.

Repos, Grand Repos en de bijbehorende 
Ottoman zijn verkrijgbaar in twee 
verschillende hoogtes. 

 Een gesynchroniseerd mechanisme dat 
onder de stoff ering van de Grand Repos 
loungezetel verborgen is, ondersteunt de 
gebruiker bij elke hellingshoek en kan in 
elke stand geblokkeerd worden. Deze 
ontspanningsfunctie wordt versterkt door 
aantrekkelijke, afgeronde contouren voor 
maximaal comfort. Grand Repos is de 
perfecte keuze voor exclusieve lounges en 
lobby‘s. Ook verkrijgbaar in een iets 
hogere versie. 

 ∏  Zetel: voorgevormd polyurethaan schuim 

met gesingeld kunststof frame en geïntegre-

erd synchroonmechanisme met vergrende-

ling.

 ∏ Zithoogtes: 400 mm (310 mm met aange-

brachte belasting, gemeten volgens EN 1335-

1) of 450 mm (360 mm met aangebrachte 

belasting, gemeten volgens EN 1335-1).

 ∏ Onderstel: viersteronderstel in spuitgietlu-

minium, met gepolijste of poedergecoate 

afwerking.

 ∏ Opmerking: Het onderstel bepaalt de 

afwerking van de bedieningshendel van de 

mechanisme. 

 ∏ Nekkussen: gevuld met veren. 

 Grand Repos 
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 Grand Repos  Ottoman 

 Grand Repos 
 Antonio Citterio ,  2011 

 Grand Repos 

 Antonio Citterio ,  2011 

 ∏  Ottoman: kunststof paneel, polyurethaan-

schuim en polyestervezel.

 ∏ Viersteronderstel: spuitgietaluminium, gepo-

lijste of gepoedercoate afwerking. 

 ∏ Glijders: uitgerust met kunststof glijders 

voor zachte vloeren of viltglijders voor harde 

vloeren. 

 Wanneer de Ottoman gecombineerd 
wordt met de Repos en Grand Repos 
verhoogt hij het ongelofelijke comfort van 
deze loungestoelen, aangezien de 
gebruikers hun voeten kunnen laten rusten 
en kunnen ontspannen. 

 Repos Ottoman 

AFMETINGEN
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 Petit Repos 
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 ∏  Stoel/body: gevormde polyurethaanschuim-

vulling met een kunststof frame.

 ∏ Zithoogtes: 405 mm (330 mm met aange-

brachte belasting, gemeten volgens EN 1335-

1) of 445 mm (370 mm met aangebrachte 

belasting, gemeten volgens EN 1335-1).

 ∏ Onderstel: viersteronderstel in spuitgie-

taluminium, gepolijste of gepoedercoate 

afwerking. 

 Petit Repos 

Materialen

 Petit Repos 
 Antonio Citterio ,  2013 

AFMETINGEN

 Met de Petit Repos voegt Antonio Citterio 
een lage fauteuil aan zijn stoelenfamilie 
toe. Net als de Grand Repos en Repos, 
kenmerkt deze fauteuil zich door hoog-
waardige materialen, een uitstekend 
comfort en een modern design. De 
rugleuning van de Petit Repos is fl exibel 
bevestigd zodat u bij het achteroverleu-
nen comfortabel in de stoel wegzinkt. 

Deze stijlvolle clubfauteuil komt zowel in 
openbare ruimten als in woonomgevingen 
uitstekend tot zijn recht. Voor beide 
toepassingen zijn bekledingen verkrijg-
baar in verschillende materialen. 
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KLEUREN EN MATERIAALEN

 Onderstel 

 03 
 aluminium 
gepolijst 

 30 
 basic dark 
poedercoating 
(glad) 

 69 
 chestnut gepo-
edercoat (glad) 
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 Cosy 2 
 Cosy 2 is een hoogwaardige gevolde 
wollen stof met een warme uitstraling. Het 
levendige gemêleerde garen accentueert 
de natuurlijke kleuren van de stof – van 
delicate schakeringen tot heldere tinten 
– en oogt nog eleganter dankzij een 
stiksel in op elkaar afgestemde kleuren. 
De stof biedt thermisch comfort en is zeer 
duurzaam, waardoor ze geschikt is voor 
de bekleding van meubels in kantoorom-
gevingen en voor huiselijk gebruik.
Cosy 2 is verkrijgbaar in 15 kleuren.
 

Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid
Pilling
Wrijfechtheid

 590 g/m² 
 154 cm +/- 2 cm 
 50.000 Martindale 

 Type 6  
 Graad 4–5  
 Graad 4–5 droog 
en nat 

 Credo 
 Credo is een prettig aanvoelende, 
duurzame wollen stof van eersteklas 
kamgaren. De kleuren met twee en drie 
schakeringen geven deze stof een karak-
teristieke structuur en een levendige uit-
straling. Credo maakt een doeltreff ende 
warmte-uitwisseling mogelijk, zodat u 
steeds van een aangename temperatuur 
geniet. Deze stof kan ook in kantoorom-
gevingen worden gebruikt.

Credo is verkrijgbaar in 22 kleuren. 

Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

 5% polyamide, 
95% scheerwol 
 640 g/m² 
 145 cm +/- 2 cm 
 100.000 Martin-
dale 
 Type 6 

 Graad 4 
 Graad 4–5 droog 
en nat 

 20% polyamide, 
80% scheerwol 

 12 
 pale blue 

 13 
 papyrus 

 14 
 canola 

 15 
 rusty orange 

 16 
 pale rose 

 17 
 reed green 

 18 
 petrol 

 19 
 chestnut 

 20 
 electric blue 

 21 
 dark blue 

 02 
 fossil 

 01 
 pebble grey 

 10 
 classic grey 

 03 
 nutmeg 

 11 
 merino black 

 Home/Offi  ce ,  F80 

 Home/Offi  ce ,  F120 

 11 
 cream/dolphin 

 14 
 sand/avocado 

 19 
 lime/curry 

 13 
 salt’n pepper 

 20 
 dolphin/steel 
blue 

 21 
 royal blue/
elephant 

 22 
 emerald/ivy 

 26 
 teal blue/black 

 06 
 anthracite/
elephant 

 07 
 black/anthracite 

 08 
 dark blue/black 

 17 
 black/aubergine 

 05 
 chocolate/black 

 27 
 bitter chocolate 

 24 
 mauve grey/
mid-grey 

 25 
 mother-of-pearl/
black 

 16 
 red chilli 

 15 
 saff ron 

 23 
 pale rose/dark 
orange 

 18 
 pale rose/
cognac 

 12 
 rock 

 01 
 cream 
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 Dumet 
 Dumet is een vlak geweven katoenmengsel 
met een levendige uitstraling. De natuurli-
jke, gemengde kleurschakeringen creëren 
een elegante stijl met Italiaanse fl air. Dumet 
voelt zacht en fris aan.

Dumet is verkrijgbaar in 20 kleuren. 

 Home ,  F80 
Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid
Pilling
Wrijfechtheid

 485 g/m² 
 147 cm +/- 2 cm 
 40.000 Martindale 

 Type 5 
 Graad 3–4 
 Graad 3–4 droog 
en nat 

 Mello 
 Mello is een elegant katoenweefsel dat 
aangenaam zacht en koel aanvoelt. 
Dankzij het dikkere gemêleerde garen 
van gerecycled katoen heeft het robuuste 
twillweefsel zowel een levendige als 
evenwichtige uitstraling. Het ingetogen 
kleurenpalet voor Mello varieert van 
pasteltinten naar natuurlijke aardetinten 
en donkere kleuren.

Mello is verkrijgbaar in 12 kleuren.
 

Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

 530 g/m² 
 142 cm +/- 2 cm 
 30.000 Martindale 

 Type 5 

 Graad 4 
 Graad 3–4 droog 
en nat 

 9% polyamide, 
46% katoen, 8% 
linnen, 22% wol, 
15% viscose 

 01 
 cream 

 02 
 pearl 

 03 
 cement 

 04 
 canary 

 05 
 papyrus 

 06 
 cashew 

 07 
 lilac 

 08 
 green-grey 

 09 
 night blue 

 10 
 pebble grey 

 11 
 graphite 

 12 
 black 

 Home ,  F40 
 80% katoen, 20% 
polyester 

 06 
 pebble melange 

 15 
 sage/pebble 

 11 
 yellow melange 

 13 
 green melange 

 16 
 blue/grey 

 09 
 grey melange 

 08 
 anthracite 
melange 

 05 
 sand/anthracite 

 04 
 brown melange 

 20 
 magenta 
melange 

 21 
 red melange 

 10 
 pale rose/beige 

 17 
 sand melange 

 07 
 ginger/grey 

 03 
 beige/grey 

 02 
 beige melange 

 01 
 ivory melange 
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 Volo 
 Volo is een wolmengsel met een delicate 
structuur dat zijn elegante uitstraling 
ontleent aan een verfi jnd weefpatroon. 
De sterke, eff en kleuren komen optimaal 
tot hun recht in deze expressieve stof, die 
bovendien aangenaam aanvoelt. Dankzij 
de zachte uitstraling en aantrekkelijke 
structuur, is Volo perfect geschikt voor 
wooninterieurs, maar het leent zich tevens 
uitstekend voor gebruik in de contractsec-
tor.
Volo is verkrijgbaar in 17 kleuren.  

Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid
Pilling

Wrijfechtheid

 435 g/m² 
 145 cm +/- 3 cm 
 100.000 Martindale 

 Type 6 
 Graad 4–5 

 Graad 4–5 droog 
en nat 

 15% polyamide, 
85% scheerwol 

 Home/Offi  ce ,  F60 

 04 
 lemon 

 06 
 summer grass 

 07 
 fern 

 08 
 green-grey 

 56 
 teal blue 

 51 
 ice blue 

 10 
 indigo 

 11 
 night blue 

 14 
 iron grey 

 15 
 mid-grey 

 02 
 dark grey 

 16 
 black 

 13 
 moor brown 

 69 
 marron 

 77 
 brick 

 12 
 red 

 05 
 canola 
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 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. 

Wrijfechtheid

Dikte
Lichtechtheid

Materiaal  Sterk runderleder 
met een karakte-
ristiek, gelijkmatig 
nerfpatroon 

 1,1 - 1,3 mm 

 Type 6 

 Graad 4 droog en 
nat 

 72 
 snow 

 73 
 clay 

 64 
 cement 

 21 
 dim grey 

 67 
 asphalt 

 59 
 jade 

 71 
 sand 

 61 
 umbra grey 

 66 
 nero 

 68 
 chocolate 

 69 
 marron 

 87 
 plum 

 70 
 red 

 22 
 red stone 

 97 
 cognac 

 75 
 camel 

 Leder Natural 
 Leder Natural is een zeer zacht 
runderleder dat zijn kenmerkende natu-
urlijke uitstraling ontleent aan de onbe-
handelde nerfstructuur. Dit materiaal is 
poreus, ademt en voelt warm aan. Zodra 
Leder Natural wordt gebruikt, krijgt het 
zijn levendige en typische patina. Het is 
verkrijgbaar in 4  kleuren. 

 Home ,  L60 

Wrijfechtheid

Dikte

Materiaal  Nappaleder van 
aniline-runderhuid 
met open poriën en 
een natuurlijke 
nerfstructuur 

 1,3 - 1,5 mm 

 Type 3 

 78 
 dark sand 

 01 
 caramel 

 68 
 chocolate 

 66 
 nero 

 Home/Offi  ce ,  L20 



 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. 

 Home/Offi  ce ,  L40 

Wrijfechtheid

Dikte
Lichtechtheid

Materiaal  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 
 granite 

 60 
 smoke blue 

 59 
 jade 

 58 
 khaki 

 61 
 umbra grey 

 67 
 asphalt 

 66 
 nero 

 77 
 brown 

 68 
 chocolate 

 87 
 plum 

 69 
 marron 

 93 
 brandy 

 22 
 red stone 

 97 
 cognac 

 74 
 olive 

 75 
 camel 

 62 
 ochre 

 63 
 cashew 

 71 
 sand 

 73 
 clay 

 www.vitra.com/petitrepos 

Art. nr.

Vitra is wereldwijd vertegenwoordigd. Uw plaatselijke Vitra-partner kunt u vinden op: www.vitra.com.  www.vitra.com/grandrepos 

 09147706 


