vitra lounge chair + ottoman, design: charles & ray eames, 1956
de lounge chair is een van de bekendste ontwerpen van charles en ray eames. de stoel ontstond in 1956 en
is sindsdien een klassieker van de moderne meubelgeschiedenis en bestaat nu in 2 afmetingen.
technische produktbeschrijving
schaalelementen van gefineerd gelaagd hout, kersen gebeitst of zwart gelakt. afneembare
bekledingselementen van rundnappaleder met natuurlijke looiing. rugbeugel van persgietaluminium,
zijkanten zwart met gepolijste randen. zit- en rugschaal en armleuningen met elkaar verbonden via shock
mounts (rubber-metaalverbindingen). draaibaar vijfsteronderstel.
ottoman: materialen als van de lounge chair. viersteronderstel, niet draaibaar.
afmetingen in cm
lounge chair : d 85 x b 84 x h 84 / zithoogte : 38
lounge chair XL : d 85 x b 84 x h 89 / zithoogte : 38
ottoman : d 56 x b 63 x h 42
afwerkingsmaterialen en -kleuren
L40-leder: semi-aniline nappaleder met een natuurlijke volnerfstructuur: zwart, chocolade, sneeuw en bruin
L60-leder: nappaleder van aniline-runderhuid met open poriën en een natuurlijke nerfstructuur
lounge chair + ottoman
prijs 2018 btw incl
de loungechair classic en de loungechair XL zijn aan dezelfde prijs
meerprijs L-60 leder
730,00
260,00
990,00
onderstel gepolijst, zijkant zwart
lounge chair
ottoman
totaal
schaal kersenhout
5.050,00
1.800,00
6.850,00
schaal santos palisander
6.340,00
2.280,00
8.620,00
schaal notenhout gezwart
5.880,00
1.990,00
7.870,00
onderstel verchroomd
schaal kersenhout
schaal santos palisander
schaal notenhout gezwart

lounge chair
5.150,00
6.440,00
5.980,00

ottoman
1.900,00
2.380,00
2.090,00

totaal
7.050,00
8.820,00
8.070,00

onderstel gepolijst
schaal kersenhout
schaal santos palisander
schaal notenhout gezwart
schaal notenhout gewit, enkel met wit leder
schaal zwart gelakt essenhout, met zwart leder

lounge chair
5.150,00
6.440,00
5.980,00
5.980,00
5.980,00

ottoman
1.900,00
2.380,00
2.090,00
2.090,00
2.090,00

totaal
7.050,00
8.820,00
8.070,00
8.070,00
8.070,00
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