
Op het eerste gezicht doet de All Plastic 
Chair denken aan de eenvoudige houten 
stoelen die al decennialang gangbaar 
zijn in Europa. Het gebruik van een nieuw 
materiaal betekent een belangrijke 
doorbraak in de stijl en functionaliteit van 
dit stoeltype. 

De afgevlakte vormen van het frame zijn 
in één stuk gegoten, terwijl het dunne 
zitoppervlak organisch gevormd is en de 
rugleuning fijner is uitgevoerd dan de 
rugleuning van conventionele houten 
stoelen. Daardoor is de All Plastic Chair 
niet alleen opvallend compact en 
elegant, maar dankzij de combinatie van 
kunststof onderdelen tevens buitenge-
woon comfortabel. Het frame is gemaakt 
van sterk en onbuigzaam polypropyleen, 
terwijl de zitting en rugleuning zich 
aanpassen aan de vorm van het lichaam. 
Voor nog meer comfort is de rugleuning 
verbonden met het frame door middel van 
axiale assen met rubberen buffers, zodat 
de constructie met het lichaam kan 
meebuigen. 

De combinatie van twee types kunststof 
biedt ook nieuwe mogelijkheden voor het 
kleurenpalet: de All Plastic Chair is 
uitsluitend verkrijgbaar in tweekleurige 
uitvoeringen waarin relatief donkere 
stoelframes gecombineerd worden met 
zittingen en rugleuningen in dezelfde 
kleur, maar met een lichtere tint. Dit spel 
van kleuren verleent de stoel een 
kenmerkend uiterlijk en transponeert de 
klassieke vorm naar een moderne context. 

Dankzij de toepassing van hoogwaardige 
kunststoffen die bestand zijn tegen 
zonlicht en water, is de All Plastic Chair 
een sterke, duurzame stoel voor binnen en 
buiten. Hij is de ideale keuze voor zowel 
eetkamers thuis als cafés, restaurants en 
andere openbare gelegenheden.

 ∏ Rugleuning, zitting en voet, door en door 

gekleurd polypropyleen.

 ∏ Glijders: Met kunststof glijders voor tapijt of 

viltglijders voor harde vloeren.
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Oppervlakken en kleuren
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Polypropyleen

01
white - two-tone

02
ice grey - two-
tone

07
buttercup - two-
tone

04
ivy two-tone

03
graphite grey - 
two-tone

06
brown - two-tone

05
brick - two-tone


