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 De Allstar is moeilijk in een traditionele 
categorie onder te brengen: hoort deze 
stoel thuis in bedrijven of in het thuiskan-
toor? Uit welke periode stamt hij? Vervult 
de stoel specifi eke functies? Waar is hij 
van gemaakt? Bij het ontwerp van Allstar 
liet Konstantin Grcic dit allemaal in het 
midden om een ontspannen, huiselijke 
sfeer te creëren voor kantoorpersoneel. 
De vorm van Allstar is aantrekkelijk, 
emblematisch en herkenbaar, wat een 
gevoel van veiligheid en vertrouwen 
inboezemt. Er gaat ontspanning en 
gemak, een kalmerende invloed van uit; 
de stoel tempert de hectische dynamiek 
van moderne kantoren. 

 ∏  Bureaustoel in overeenstemming met EN 

1335.

 ∏ Rugleuning en zitting: rugleuning in poly-

amide, bekleed met polyurethaanschuim. 

Hoogte rugleuning verstelbaar tot 5 cm met 

behulp van een snelspanhendel. Zitting met 

contour op de voorrand, bestaande uit een 

zitplaat van polyamide en polyurethaan-

schuim. Bekleding in stof of leder, gespannen 

over de zitting en de rugleuning.

 ∏ Armleuning/rugsteun: open frame van 

polyamide dat tegelijkertijd fungeert als 

armleuningstructuur, rugsteun en verlengstuk 

van het technisch mechanisme. Leverbaar in 

4 kleuren.

 ∏ Mechanische eenheid: het gesynchroniseer-

de mechanisme kan in rechte positie worden 

vergrendeld. Standaard uitgerust met rege-

ling van de zithoogte en zitdiepte. Kunststof 

in de kleur deep black.

 ∏ Onderstel: vijfsteronderstel in polyamide 

(deep black) met dubbele zwenkwielen (Ø 

60 mm, basic dark). 

 Allstar 
 Konstantin Grcic ,  2014 

 Allstar 

MateriaalenDe functionele kenmerken die een 
kantoorstoel nodig heeft, zijn in de Allstar 
discreet verborgen: een gesynchroniseerd 
mechanisme met vergrendelbare positie, 
regeling van de zitdiepte en -hoogte en 
een regelbare rugleuning. Een stevig 
open frame van stevige kunststof dient 
tegelijk als armleuning, rugsteun en 
verlengstuk van het technisch mechanis-
me. Daardoor kunnen de zitting en de 
rugleuning onafhankelijk van elkaar 
bewegen en worden de krachten op het 
mechanisme onder de zitting overge-
bracht. De organisch gevormde kussens 
van de zitting en rugleuning zorgen in 
combinatie met de technische functies 
voor een hoge mate van comfort. Dat 
maakt Allstar geschikt voor heel diverse 
omstandigheden waarin hoge functionele 
prestatie-eisen worden gesteld, maar een 
klassieke kantoorstoel om esthetische 
redenen niet geschikt zou zijn – de 
perfecte keuze voor moderne werkplek-
concepten, co-workingruimtes of thuis-
kantoren. 
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Ondanks zijn uiterlijke eenvoud beschikt de Allstar over alle 
vereiste functies om een bureaustoel te laten beantwoorden aan 
de huidige normen: een gesynchroniseerd mechanisme, regeling 
van de zitdiepte en zithoogte en een regelbare rugleuning die in 
rechte positie kan worden vastgezet.

FUNCTIONELE KENMERKEN

1  Zithoogte
2  Zitdiepte
3  Vergrendelmechanisme
4  Rugleuning (rechte positie)
5  Hoogte van de rugleuning
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Om de selectie van de beschikbare kleurenopties te vereenvou-
digen, hebben Vitra en Konstantin Grcic een aantal aanbevolen 
kleurencombinaties ontworpen – zogenaamde Beauty Versions. 
Op basis van de kleuren van de lusvormige armsteunen werden 
bijpassende kleuren vastgelegd voor de verschillende stoff en 
bekledingen.

KLEURENCOMBINATIES

Zitkussen

Zitkussen

Armleuningen/rugbeugel

Armleuningen/rugbeugel

Rugbekleding

Hopsak 72  
geel/poppy 
rood

Hopsak 67 
poppy rood/
ivoor

Hopsak 68 
roze/poppy 
rood

Leder 66  
nero

12 diepzwart

04 wit

Hopsak 66 
nero

Rugbekleding

Leder 66  
nero

Hopsak 72  
geel/poppy 
rood

Hopsak 88 
cognac/ivoor

Hopsak 66 
nero

Hopsak 79 
warmgrey/
ivoor

Leder 21 
dimgrey

Hopsak 66 
nero

Leder 21 
dimgrey

Hopsak 66 
nero
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 Allstar 

AFMETINGEN (volgens EN 1335-1)

 Armleuning/

rugbeugel 

 04 
 wit 

 12 
 diepzwart 

 Onderstel 

 12 
 diepzwart 

KLEUREN EN MATERIAALEN
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 Hopsak 
 Hopsak is een expressieve plat geweven 
stof gemaakt van polyamide. De duotone 
kleuren bieden een scala aan design-
mogelijkheden 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 35 kleuren.
 

 Home/Offi  ce ,  F60 
Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

 100% polyamide 

 550 g/m² 
 127 cm +/- 2 cm 
 200.000 Martindale 

 Type 6 

 Graad 4-5 
 Graad 4-5 droge en 
natte 

 71 
 yellow/pastel 
green 

 69 
 grass green/
ivory 

 70 
 grass green/
forest 

 87 
 ivory/forest 

 77 
 nero/forest 

 85 
 mint/ivory 

 86 
 mint/forest 

 73 
 petrol/moor 
brown 

 81 
 ice blue/ivory 

 82 
 ice blue/moor 
brown 

 83 
 blue/ivory 

 84 
 blue/moor 
brown 

 74 
 dark blue/ivory 

 75 
 dark blue/moor 
brown 

 05 
 dark grey 

 66 
 nero 

 78 
 nero/moor 
brown 

 76 
 marron/moor 
brown 

 80 
 warm grey/moor 
brown 

 62 
 red/moor brown 

 96 
 red/cognac 

 63 
 red/poppy red 

 65 
 coral/poppy red 

 68 
 pink/poppy red 

 67 
 poppy red/ivory 

 72 
 yellow/poppy 
red 

 88 
 cognac/ivory 

 79 
 warm grey/ivory 

KLEUREN EN MATERIAALEN
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 Tress 
 Tress is een vlak geweven stof met een 
levendige look dankzij het contrast tussen 
zijn gelijkmatige structuur en de natuurlijke 
melange van kleuren. De combinatie van 
garens met gevarieerde tinten creëert een 
harmonieuze maar toch krachtige uitstral-
ing. Dankzij het hoge wolgehalte is Tress 
een duurzaam, onderhoudsvriendelijk 
materiaal met een gezellige uitstraling.
Tress is verkrijgbaar in 22 kleuren. 

Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

 310 g/m²  
 142 cm +/- 2 cm  
 40.000 Martindale 

 Type 6 

 Graad 4-5 
 Graad 4–5 droog 
en nat 

 Volo 
 Volo is een wolmengsel met een delicate 
structuur dat zijn elegante uitstraling 
ontleent aan een verfi jnd weefpatroon. 
De sterke, eff en kleuren komen optimaal 
tot hun recht in deze expressieve stof, die 
bovendien aangenaam aanvoelt. Dankzij 
de zachte uitstraling en aantrekkelijke 
structuur, is Volo perfect geschikt voor 
wooninterieurs, maar het leent zich tevens 
uitstekend voor gebruik in de contractsec-
tor.
Volo is verkrijgbaar in 17 kleuren.  

Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

 15% polyamide, 
85% scheerwol 
 435 g/m² 
 145 cm +/- 3 cm 
 100.000 Martin-
dale 
 Type 6 

 Graad 4–5 
 Graad 4–5 droog 
en nat 

 04 
 lemon 

 06 
 summer grass 

 07 
 fern 

 08 
 green-grey 

 56 
 teal blue 

 51 
 ice blue 

 10 
 indigo 

 11 
 night blue 

 14 
 iron grey 

 15 
 mid-grey 

 02 
 dark grey 

 16 
 black 

 13 
 moor brown 

 69 
 marron 

 77 
 brick 

 12 
 red 

 05 
 canola 

 Home/Offi  ce ,  F60 

 01 
 light grey 
melange 

 06 
 ice grey me-
lange 

 10 
 pebble melange 

 11 
 blue-grey 
melange 

 13 
 teal blue 
melange 

 12 
 steel blue 
melange 

 19 
 blue melange 

 18 
 royal blue 
melange 

 20 
 mid-grey 
melange 

 21 
 anthracite 
melange 

 22 
 black melange 

 17 
 plum melange 

 16 
 blackberry 
melange 

 08 
 aubergine 
melange 

 09 
 brown melange 

 15 
 chestnut 
melange 

 14 
 brandy melange 

 05 
 pale rose 
melange 

 07 
 emerald 
melange 

 03 
 camel melange 

 02 
 papyrus 
melange 

 04 
 canola melange 

 Home/Offi  ce ,  F80 
 8% polyamide, 
73% scheerwol, 
19% polyester 
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 Silk Mesh 
 Silk Mesh is een driedimensionale, volu-
mineuze stof. De luchtcellen in de regel-
matige honingraatstructuur maken de stof 
niet alleen heerlijk zacht, maar zorgen 
ook voor een aangename temperatuur. 
Silk Mesh is zeer sterk en daardoor prima 
geschikt voor kantooromgevingen.

Silk Mesh is verkrijgbaar in 9 kleuren.
 

Materiaal
Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

 300 g/m² 
 170 cm +/- 3 cm 
 40.000 / 100.000 
Martindale (nero) 
 Type 6 

 Graad 4–5 
 Graad 4–5 droog 
en nat 

 100% polyester 

 24 
 soft grey 

 79 
 ice grey 

 68 
 avocado 

 21 
 dim grey 

 67 
 asphalt 

 54 
 brown 

 77 
 brick 

 71 
 mauve grey 

 66 
 nero 

 Home/Offi  ce    





Art. nr.

Vitra is overal ter wereld. Vind een Vitra-partner bij u in de buurt op: www.vitra.com.  www.vitra.com/allstar 

 09169706 

 Leder 
 De standaard lederkwaliteit die door 
Vitra wordt gebruikt, is een robuust, 
geverfd en gepigmenteerd reliëfl eder met 
een gelijkmatig nerfpatroon. De slijtvas-
theid en onderhoudsvriendelijkheid van 
dit leder maken het tevens geschikt voor 
gebruik in kantoren. 

Leder is verkrijgbaar in 16 kleuren. 

 Home/Offi  ce ,  L20 

Wrijfechtheid

Dikte
Lichtechtheid

Materiaal  Sterk runderleder 
met een karakte-
ristiek, gelijkmatig 
nerfpatroon 

 1,1 - 1,3 mm 

 Type 6 

 Graad 4 droog en 
nat 

 72 
 snow 

 73 
 clay 

 64 
 cement 

 21 
 dim grey 

 67 
 asphalt 

 59 
 jade 

 71 
 sand 

 61 
 umbra grey 

 66 
 nero 

 68 
 chocolate 

 69 
 marron 

 87 
 plum 

 70 
 red 

 22 
 red stone 

 97 
 cognac 

 75 
 camel 


