
v

info@vitra.com | NL 2020  www.vitra.com/standard 

 Jean Prouvé 
 Jean Prouvé die tijdens zijn leven 
bekend was als constructeur, was 
tegelijk ontwerper en producent van zijn 
ontwerpen. Zijn unieke oeuvre gaat van 
een briefopener tot deur- en vensterbe-
slagen, verlichting en meubelen en 
prefabwoningen, kortom bijna alles wat 

gebouwd en industrieel vervaardigd kan 
worden. 

 Standard ,  Standard  SP  

 Standard ,  Standard  SP
 Jean Prouvé ,  1934/1950 

 Stoelen worden het meest belast op de 
achterpoten, die het gewicht van het 
bovenlichaam van de persoon op de stoel 
dragen. De ingenieur en ontwerper Jean 
Prouvé illustreerde dit eenvoudige inzicht 
in zijn kenmerkende design voor de 
Standard-stoel: voor de voorpoten volstaat 
staalbuis omdat ze relatief weinig worden 
belast, maar de achterpoten zijn gemaakt 
van dikke, holle profi elen die de primaire 
belasting op de vloer overdragen.

De Standard-stoel is verkrijgbaar met 
zitting en rugleuning in hout, of als het 
Standard SP-model in ASA-kunststof. 
Daarnaast is er de volledig houten Chaise 
Tout Bois, waarvan het ontwerp erg lijkt 
op dat van de Standard-stoel. Tijdens 
Wereldoorlog II reageerde Jean Prouvé 
op het beperkte aanbod aan metaal met 
een versie die volledig van fi neer- en 
massief hout gemaakt was. 
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∏  Zitting en rugleuning: eik (naturel of donker) 

of notenhout (zwart gepigmenteerd).

∏ Onderstel: gebogen staalplaat en staalbuis, 

met poedercoating (glad). 

Standard

Materiaalen

 Standard 
 Jean Prouvé ,  1934/1950 

 Standard 

AFMETINGEN (volgens EN 1335-1)

OPPERVLAKKEN EN KLEUREN

 Rug en zit (Standard) 

 10 
 naturel eiken 
gevernist 

 45 
 notenhout 
zwart gepig-
menteerd 

 04 
 donker eiken 
gevernist 

 Onderstel (Standard) 

 12 
 diepzwart poeder-
coating (glad) 

 40 
 chocolade poeder-
coating (glad) 

 06 
 japanese red 
poedercoating 
(glad) 

 88 
 ecru poedercoat-
ing (glad) 

 De zitting en rugleuning van de Standard-
stoel van Jean Prouvé zijn verkrijgbaar in 
verschillende soorten robuust hout, terwijl 
het opvallende metalen frame van de stoel 
verkrijgbaar is in verschillende kleuren. Dit 
ingetogen en iconische design is een echte 
klassieker van de Franse ‚constructeur‘. 
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 De zitting en rugleuning van de Standard 
SP (Siège en Plastique) stoel van Jean 
Prouvé zijn gemaakt van hoogwaardige 
kunststof en zijn verkrijgbaar in verschil-
lende hedendaagse kleuren. Dit geeft 
deze iconische klassieker een frisse en 

OPPERVLAKKEN EN KLEUREN

∏  Zitting en rugleuning: ASA kunststof (met 

fi jne structuur).

∏ Onderstel: gebogen staalplaat en staalbuis, 

met poedercoating (met textuur). 

Materiaalen

Standard SP

 Standard SP 

AFMETINGEN (volgens EN 1335-1)

  Standard SP
 Jean Prouvé ,  1934/1950 

moderne uitstraling. De kleuren passen bij 
de kleuren van de EM Table met tafelblad 
in HPL-laminaat, maar gaan ook samen 
met vele andere tafels. 

 Rug en zit (Standard SP) 

 92 
 citron 

 74 
 olijf 

 35 
 basalt 

 12 
 diepzwart 

 87 
 teak bruin 

 69 
 kastanje 

 31 
 warmgrey 

 Onderstel (Standard SP) 

 91 
 mint poedercoating 
(structuur) 

 35 
 basalt 
poedercoating 
(structuur) 

 12 
 diepzwart 
poedercoating 
(structuur) 

 40 
 chocolate 
poedercoating 
(structuur) 

 06 
 japanese red 
poedercoating 
(structuur) 

 88 
 ecru poedercoating 
(structuur) 
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