


 De Landi Stoel werd ontwikkeld voor de 
Zwitserse nationale tentoonstelling 
(Schweizer Landesausstellung) van 1939 
en neemt een belangrijke plaats in de 
geschiedenis van het twintigste-eeuws 
design in. Deze klassieker van Hans 
Coray zette een nieuwe standaard voor 
driedimensionaal gevormde zitschalen 
met apart onderstel. De duidelijke 
constructie van deze 100% aluminium 
stoel bestaat uit twee delen. Het eerste 
deel wordt gevormd door een paar 
U-vormige profi elen die door middel van 
gelaste dwarsverbindingen een zelfdra-
gend frame vormen waarin zowel de 
poten als de armleuningen zijn geïntegre-
erd. Op dat onderstel is de zitschaal 
bevestigd, die optimaal gebruikmaakt van 
de mogelijkheden van het materiaal: de 
91 ponsgaten maken de comfortabele 
schaal niet alleen licht en fl exibel, maar 
verlenen de gracieuze Landi tevens zijn 

 ∏  Zitschaal: geperste aluminiumplaat met 91 

ponsgaten, mat geanodiseerd oppervlak.

 ∏ Onderstel: armleuningen en poten van 

gebogen aluminiumprofi elen, met gelaste 

aluminium kruisverbindingen en een mat, 

geanodiseerd oppervlak.

 ∏ Glijders: lichtgrijs spuitgiet-TPE.

 ∏ Toepassingen: ideaal voor buiten, zowel in 

private als publieke ruimtes zoals tuinter-

rassen of balkons, restaurantterrassen, 

openluchtcafés enz.

 ∏ Opmerking: net als het originele ontwerp 

kan de Landi Chair tot 6 hoog worden 

opgestapeld. De heruitgave van deze 

klassieker door Vitra blijft trouw aan het 

origineel, maar profi teert optimaal van de 

nieuwste technische mogelijkheden. Het 

geanodiseerde aluminium oppervlak van de 

stoel is duurzaam en weerbestendig maar 

kan sporen van slijtage gaan vertonen als de 

stoelen worden gestapeld. 
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kenmerkende uiterlijk.

De lichte en stapelbare Landi Stoel is 
stevig en weerbestendig. Technische 
innovatie, optimaal materiaalgebruik, 
minimalistische vormen en discrete 
elegantie hebben de Landi Chair in de 
loop der jaren tot een klassieker gemaakt, 
die er nu nog net zo fris en vitaal uitziet 
als altijd. 





AFMETINGEN (gemeten volgens EN 1335-1)
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Oppervlakken en kleuren

De versie van HAL Tube met een onderstel met vier poten en een 
poedercoating in ivory of basic dark is weerbestendig en kan dus 
gebruikt worden op een balkon of in de tuin. Speciale additieven 
zorgen ervoor dat de kleuren van de zitschaal trager vervagen 
onder invloed van uv-straling.
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