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Maak een keuze uit de door ons zorgvuldig geselecteerde collectie en 
creëer het interieur van jouw dromen. Onze kracht ligt in het feit dat we 
onze producten rechtstreeks bij de fabrikant kopen. Hierdoor kunnen 
we altijd een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding garanderen inclusief 
snelle levering.





Deze stoel ademt design

Design en kwaliteit voor een betaalbare prijs; 
Charles Eames had eind jaren 50 als een van de 
eerste ontwerpers het idee om design stoelen 
voor de massa te maken.

Hij ontwierp het model dat we nu als de 
beroemde Eames DSW chair kennen waar 
relatief eenvoudig grote hoeveelheden van 
geproduceerd konden worden.

En met succes. Ondertussen is de Eames DSW 
stoel namelijk miljoenen keren geproduceerd 
en behoren de Eames stoelen bij liefhebbers 
van modern en eigentijds design tot een van de 
populairste zitmeubels.





Werk beter en fijner op de Eames EA-serie

Wij kunnen je verzekeren dat je geen spijt gaat krijgen als je besluit een van de Eames 
bureaustoelen te kopen. Want behalve dat het design van de bureaustoel prachtig is, zit de 
stoel ook nog eens heerlijk. En als je van plan bent veel gebruik te maken van een van de 
EA-stoelen, zal comfort zonder twijfel belangrijk zijn.









Werken wordt weer leuk

Of jij nu van plan bent om als zelfstandige 
deze bureaustoel in huis te halen of dat je 
voor het hele kantoor op zoek bent naar 
design vergaderstoelen: de Eames bu-
reaustoelen zijn van alle markten thuis.

Ons complete assortiment Eames 
bureaustoelen bekijken? Ontdek hier-
boven welke office chairs van Eames je 
bij ons kunt kopen. Kwaliteit, design en 
comfort. Dat kan iedereen waarderen!









Op deze stoel wil je elke 
dag zitten

Sommige stoelen, hoe mooi en uniek ze 
ook zijn, gaan na enige tijd vervelen. Het 
is niet ongewoon om uitgekeken te raken 
op een ontwerp. Zelfs als je bij het kopen 
van de stoel dit nooit verwacht had.

Van iconische designs als de Barcelona 
Chair door Mies van der Rohe hoef je 
niet te verwachten dat je ooit op de stoel 
uitgekeken raakt. Dergelijke designs zijn 
zo tijdloos, dat je geen interieur gaat 
vinden waar de stoel niet zijn plek weet 
te vinden. En dat zorgt ervoor dat het een 
design fauteuil is waar je een band mee 
schept.

Zoals je al had kunnen ontdekken is de 
Barcelona Chair in diverse modellen in 
onze webshop beschikbaar. Van zwart 
premium leder tot de bekleding met koei-
enhuid. Voldoende keuze voor de echte 
liefhebber.















Het groeiende aanbod van dé 
design meubel webshop van 
het land

Omdat de meeste interieurliefhebbers gemid-
deld om de twee jaar het interieur van hun huis 
veranderen, vinden wij dat wij mee moeten ver-
anderen. Zonder aan de vraag van het moderne 
interieur te kunnen voldoen zouden wij onszelf 
ook geen design meubel webshop meer mogen 
noemen.

Wij voegen dan ook met enige regelmaat nieu-
we design stoelen, banken en andere producten 
aan ons assortiment toe. Hierdoor maken wij 
het mogelijk om een uniek en divers aanbod te 
kunnen aanbieden dat past bij het interieur van 
morgen.




