Slow Chair
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Ronan & Erwan Bouroullec, 2006

Voor hun uitnodigende fauteuil maakten
Ronan en Erwan Bouroullec gebruik van in
vorm gebreid, oersterk textiel dat met de
pasvorm van een kous over de
stoelconstructie werd getrokken. Deze
gebreide bekleding geeft de Slow Chair
een aangenaam zacht en ergonomisch
verantwoord zitcomfort dat nog wordt
vergroot door dunne zittingen rugkussens.

bekledingsmateriaal vervangt zo de dikke
stoffering van de traditionele fauteuil en
geeft de uitnodigende fauteuil een heel
luchtig aanblik. Zowel in de woonkamer als
in de veranda is de Slow Chair een sober
inrichtingselement, dat niettemin een
superieur comfort biedt.

∏∏ Frame/bekleding: staalbuisframe met
onverwoestbaar, precies passende
tricotbekleding die over het frame getrokken
wordt.
∏∏ Stoffering: polyurethaanschuim en
polyestervezel, met zitkussen en twee
rugkussens.
∏∏ Zithoogte: 330 mm (230 mm met
aangebrachte belasting, gemeten in
overeenstemming met EN 1335-1).

Het enigszins transparante

∏∏ Onderstel: poten van spuitgietaluminium,
gepolijst of met poedercoating.
∏∏ Glijders: alle poten zijn voorzien van harde
glijders voor tapijt; optioneel zijn viltglijders
voor harde vloeren leverbaar.
∏∏ Toepassingen: alleen bedoeld voor gebruik
in huis.
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KLEUREN EN MATERIAALEN
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Slow Chair rood/crème

Laser - groen
Tricot - rood/
crème

Slow Chair bruin/crème

Tricot - bruin/
crème

Tonus - mosgroen

Coda - crème
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Panamone mosgrijs

Laser - groen

Panamone donkerbruin
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Slow Chair
- bruin

Aura - blackberry
Tricot - bruin

Intreccio antraciet

Tonus - mosgroen
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Slow Chair
- zwart

Laser - zwart
Tricot - zwart

Slow Chair blauw/groen

Tricot - blauw/
groen

Intreccio antraciet

Tonus - mosgroen
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Hopsak - nero/
bos

Twill - inktblau

Laser - donkerblauw/bos

03
aluminium
gepolijst

40
chocolade
poedercoating
(glad)
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Vitra is wereldwijd vertegenwoordigd. Uw plaatselijke Vitra-partner kunt u vinden op: www.vitra.com.
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