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 Wire Chair 
 Charles & Ray Eames ,  1951 

 De Wire Chair is een ontwerp van gelaste 
staaldraad dat door Charles en Ray 
Eames gemaakt werd als variatie op het 
thema van de organisch gevormde 
zitschaal uit één stuk. Deze stoel com-
bineert transparante lichtheid met 
technische verfi jning. De stoel is leverbaar 
met verschillende onderstellen. De Wire 
Chair is verkrijgbaar zonder bekleding, 
met een zitkussen of met een tweedelig 
zit- en rugkussen, dat door zijn vorm ook 
wel ‚bikinikussen‘ wordt genoemd. 

De Wire Chairs zijn afgewerkt met een 
poedercoating; sommige modellen zijn 
ook in een verchroomde uitvoering 
leverbaar. De modellen DKR en DKX met 
poedercoating zijn perfect geschikt voor 
binnen en buiten.

 ∏  Bekleding: zonder bekleding, met zitkussen 

of met zit- en rugkussen. De kussens kunnen 

verwijderd en teruggeplaatst worden en zijn 

verkrijgbaar in Hopsak-stof of leder. 
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MaterialenIn 2016 heeft Vitra de Wire Chairs 
ongeveer 20 mm hoger gemaakt. Tevens 
is de geometrie van de zitting onder 
handen genomen. Deze wijzigingen zijn 
in esthetisch opzicht nauwelijks waar-
neembaar, maar verhogen wel het 
comfort van dit klassieke stoelontwerp, 
vooral in combinatie met moderne tafels. 





    2 info@vitra.com | NL 2016 www.vitra.com/wirechair

Aan de eettafel, in restaurants

DKR DKR 2 DKX 5 DKW DKW 2

 ∏  DKX: Dining Height K-Wire Shell X-Base

 ∏ Rugleuning en zitplaat: gebogen en gelaste 

staaldraad, verchroomd of met poeder-

coating. De variant met poedercoating is 

geschikt voor buiten.

 ∏ Onderstel: staalbuisonderstel met vier poten. 

Voorzien van glijders voor tapijt; optioneel 

zijn viltglijders voor harde vloeren leverbaar. 

 ∏  DKR: Dining Height K-Wire Shell R-Wire Base

 ∏ Rugleuning en zitplaat: gebogen en gelaste 

staaldraad, verchroomd of met poedercoa-

ting. De variant met poedercoating is geschikt 

voor buiten.

 ∏ Onderstel: draadonderstel met vier poten 

met schoren. Voorzien van glijders voor tapijt; 

optioneel zijn viltglijders voor harde vloeren 

leverbaar. 

 ∏  DKW: Dining Height K-Wire Shell Wood-Base

 ∏ Rugleuning en zitplaat: gebogen en gelaste 

staaldraad, met basic dark poedercoating.

 ∏ Onderstel: houten onderstel met schoren van 

rondstaal, gebeitste afwerking. Voorzien van 

glijders voor tapijt; optioneel zijn viltglijders 

voor harde vloeren leverbaar. 

Aan de eettafel  
De zithoogte is aangepast aan de 
vereisten van het moderne leven, waar-
door de Wire Chairs ideaal zijn voor 
gebruik met een eettafel. Dankzij de 
uitvoeringen in chroom, in hout en met 
poedercoating en de diverse hoezen, die 
in allerlei kleuren verkrijgbaar zijn, is er 
voor elke situatie wel een passende Wire 
Chair te vinden.

In restaurants
Niet alleen thuis, maar ook in restaurants, 
kantines en cafetaria’s komt de Wire Chair 
in zijn verschillende, robuuste uitvoeringen 
goed tot zijn recht.

Materialen





DKR 2 DKR 2 DKX 5 DKW DKX 5
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Openbare ruimten, Conferentie- en vergaderruimten

 ∏  DKX: Dining Height K-Wire Shell X-Base

 ∏ Rugleuning en zitplaat: gebogen en gelaste 

staaldraad, verchroomd of met poeder-

coating. De variant met poedercoating is 

geschikt voor buiten.

 ∏ Onderstel: staalbuisonderstel met vier poten. 

Voorzien van glijders voor tapijt; optioneel 

zijn viltglijders voor harde vloeren leverbaar. 

 ∏  DKR: Dining Height K-Wire Shell R-Wire 

Base

 ∏ Rugleuning en zitplaat: gebogen en gelaste 

staaldraad, verchroomd of met poeder-

coating. De variant met poedercoating is 

geschikt voor buiten.

 ∏ Onderstel: draadonderstel met vier poten 

met schoren. Voorzien van glijders voor tapijt; 

optioneel zijn viltglijders voor harde vloeren 

leverbaar. 

 ∏  DKW: Dining Height K-Wire Shell Wood-

Base

 ∏ Rugleuning en zitplaat: gebogen en gelaste 

staaldraad, met basic dark poedercoating.

 ∏ Onderstel: houten onderstel met schoren 

van rondstaal, gebeitste afwerking. Voorzien 

van glijders voor tapijt; optioneel zijn viltglij-

ders voor harde vloeren leverbaar. 

Openbare ruimten  
Dankzij de puntlasconstructie van roestvrij 
staaldraad is de Wire Chair robuust en 
stabiel en kan hij op allerlei manieren in 
openbare ruimten worden gebruikt. De 
stoel is bijvoorbeeld gebruikt voor de 
traverse bij het busstation van de Vitra 
Campus in het Duitse Weil am Rhein.

Conferentie- en vergaderruimten
Voor conferentieruimten, vergaderzalen en 
soortgelijke ruimten wordt vaak aandacht 
besteed aan een opvallende visuele stijl. 
De eigenzinnige Wire Chairs passen dan 
ook perfect in zulke omgevingen.

Materialen





DKW  5 DKX 5 DKX 2 DKR 2 DKW 2
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 ∏  Bekleding: zonder bekleding, met zitkussen 

of met zit- en rugkussen. De kussens kunnen 

verwijderd en teruggeplaatst worden en zijn 

verkrijgbaar in Hopsak-stof of leder. 

MaterialenKussens
De Wire Chairs kunnen worden geleverd met een zitkussen of een zit- en rugkussen. 
Die laatste twee worden vanwege hun vorm samen ook wel de ‘bikini’ genoemd. 
U kunt de ‘bikini’ met stoff en of leren kussens bestellen. Hij wordt met een rubberen 
koord over de stoel gespannen, met haakjes vastgemaakt en ten slotte aan de 
achterkant eenvoudig met een drukknop dichtgemaakt.
Het zitkussen is aan de vorm van de stoel aangepast. Het kussen bestaat uit een 
houten vorm, omgeven door een zachte vulling en bekleed met stof of leer.  
De hoezen zijn in Hopsak en leer verkrijgbaar. De hopsakhoezen zijn in 28 kleuren 
en de leren hoezen in 30 kleuren verkrijgbaar. De achterkant van de leren hoezen is 
met Plano bekleed.

Wereld van kleur
Vitra heeft in samenwerking met de Nederlandse ontwerper Hella Jongerius een 
groot palet aan hoeskleuren ontwikkeld voor schier eindeloze combinatiemogelijk-
heden.

Zitkussen





DKR DKX
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 ∏  DKR: Dining Height K-Wire Shell R-Wire 

Base

 ∏ Rugleuning en zitplaat: gebogen en gelaste 

staaldraad, verchroomd of met poeder-

coating. De variant met poedercoating is 

geschikt voor buiten.

 ∏ Onderstel: draadonderstel met vier poten 

met schoren. Voorzien van glijders voor tapijt; 

optioneel zijn viltglijders voor harde vloeren 

leverbaar. 

MaterialenOutdoor
De oppervlakken met poedercoating van de DKR- en DKX-modellen zonder kussen zijn 
ideaal voor buitenlocaties en vochtige omstandigheden. De poedercoating is in de 
kleuren zwart, crème en donkergrijs verkrijgbaar. Dankzij het subtiele design past de 
Wire Chair uitstekend in tuinen en op moderne terrassen. De stoel vormt dan een 
elegant, uniek accent.

In de buitenlucht
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Authenciteit van Vitra Eames Collection

Als aan de juridische en ideële vereisten is voldaan, geldt dat in de designwereld als het origineel. 
Dat wil zeggen dat de rechtmatige producent een product heeft vervaardigd dat eerder door de oorspronkelijke ontwerper 
is bedacht en daardoor authentiek mag heten. Het maakt niet uit wanneer de oorspronkelijke ontwerper voor het eerst op 
het idee is gekomen.

Of iets al dan niet ‘origineel’ mag worden genoemd, hangt van veel meer af dan enkel de relatie tussen de ontwerper (of 
diens nabestaanden) en de producent die het product heeft vervaardigd. Er kleeft een juridisch en ideëel aspect aan. Iets 
mag namelijk pas origineel heten als de ontwerper het recht op productie heeft verleend aan de fabrikant. Wie zonder die 
juridische toestemming met een ontwerp aan de slag gaat, profi teert van andermans eigendom. Dat geldt niet alleen voor 
de producent, maar ook voor de consument die het product koopt.

De ideële band tussen ontwerper en fabrikant is ook van groot belang. Als er tijdens de productie vragen rijzen, moeten 
ontwerper en fabrikant nauw samenwerken. Wie kopieën maakt, beschikt niet over zulke samenwerking. Het blijft dan gissen 
of de kopie vanwege onkunde, slordigheid of kostenoverwegingen van het oorspronkelijke idee afwijkt.

           Rolf Fehlbaum

wire 1951

plastic 1948-61 plywood 1945-56
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aluminium 1958-69

Eames Demetrios

Authenticity 
In close cooperation with the Eames Offi  ce, which 

represents Charles and Ray Eames’ family, Vitra guarantees 
that each Eames Plastic Chair gives the exact 

design experience of comfort, aesthetics and quality that 
Charles and Ray Eames intended for the user – a feeling that 

only the original can off er.
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BEKLEDINGSMATERIALEN

 Hopsak 

 69 
 weidegroen/
ivoor 

 79 
 warmgrey/ivoor 

 70 
 grass green/
forest 

 85 
 mint/ivoor 

 86 
 mint/bos 

 87 
 ivoor/bos 

 77 
 nero/forest 

 71 
 yellow/pastel 
green 

 72 
 yellow/poppy red 

 67 
 poppy red/ivory 

 68 
 roze/poppy rood 

 65 
 koraal/
poppy rood 

 63 
 rood/poppy rood 

 96 
 rood/cognac 

 62 
 rood/veenbruin 

 81 
 ijsblauw/ivoor 

 83 
 blauw/ivoor 

 84 
 blauw/veenbruin 

 74 
 dark blue/ivory 

 75 
 donkerblauw/
veenbruin 

 82 
 ijsblauw/
veenbruin 

 73 
 petrol/moor 
brown 

 88 
 cognac/ivoor 

 76 
 marron/
moor brown 

 Hopsak 

 80 
 warmgrey/
veenbruin 

 05 
 donkergrijs 

 78 
 nero/veenbruin 

 66 
 nero 

Hopsak
100 % polyamide | 550 g/m²

Hopsak is een expressieve plat geweven stof 

gemaakt van polyamide. De duotone kleuren 

bieden een scala aan designmogelijkheden 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 28 kleuren.





Checker
77 % katoen, 23 % polyester | 467 g/m²

De zachte dubbel geweven stof, met een hoog katoenpercentage, heeft 

een buitengewoon pure kleur en zijn geometrische motief geeft een 

opvallende toets aan elke omgeving.
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Leder Premium
Dikte 1,1-1,3 mm, semi-anilineleder

Premium leder 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 

handschoen. 

Premium leder is verkrijgbaar in 22 kleuren.

 72/88 
 sneeuw/wit 

 73/70 
 klei/stone 

 64/82 
 cement/ grijs/
stone 

 71/71 
 zand/mauve 
grijs 

 63/80 
 cashew/coff ee 

 62/80 
 oker/coff ee 

 75/80 
 camel/coff ee 

 74/80 
 olijf/coff ee 

 Leder Premium/achterzijde Plano 

 97/67 
 cognac/cognac 

 22/77 
 red stone/
baksteen 

 93/77 
 brandy/bak-
steen 

 69/54 
 kastanje/bruin 

 87/54 
 pruim/bruin 

 68/54 
 chocolade/bruin 

 58/58 
 kaki/kaki 

 59/58 
 jade/kaki 

 60/69 
 smoke blue/
donkergrijs 

 65/21 
 graniet/dimgrey 

 61/69 
 umbra grijs/
donkergrijs 

 77/54 
 bruin/bruin 

 67/69 
 asfalt/donkergrijs 

 66/66 
 nero/nero 

 Checker 

 01 
 black/white 





 30 
 basic dark 
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OPPERVLAKKEN EN KLEUREN

 30 
 basic dark 
poedercoating 
(glad) 

 17 
 crème poedercoat-
ing mat (glad) 

 32 
 donkergrijs 
poedercoating 
(glad) 

 30 
 basic dark 
poedercoating 
(glad) 

 01 
 hoogglans 
chroom 

 30 
 basic dark 
poedercoating 
(glad) 

 Zit en onderstel 
(Wire Chair DKX, 
In- & Outdoor) 

 Zit en onderstel 
(Wire Chair DKR, 
In- & Outdoor) 

 Zit en onderstel 
(Wire Chair DKR, 
DKX) 

 Zitschaal 

 72/88 
 sneeuw/wit 

 71/71 
 zand/mauve 
grijs 

 69/54 
 kastanje/
bruin 

 68/54 
 chocolade/bruin 

 67/69 
 asfalt/donk-
ergrijs 

 66/66 
 nero/nero 

 70/72 
 rood/poppy 
rood 

 Leder/achterzijde Plano 

Leder
Dikte 1,1-1,3 mm, gepigmenteerd leder

De standaard lederkwaliteit die door Vitra 

wordt gebruikt, is een robuust, geverfd en 

gepigmenteerd reliëfl eder met een gelijkmatig 

nerfpatroon. De slijtvastheid en onderhoudsvri-

endelijkheid van dit leder maken het tevens 

geschikt voor gebruik in kantoren. 

Standard leder is verkrijgbaar in 8 kleuren.
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AFMETINGEN 

 DKX  DKR  DKW 





www.vitra.com/wirechair

Art. nr. 

Vitra is overal ter wereld. Uw lokale Vitra-partner vindt u op www.vitra.com.

 09160906 


