
Het geheim

De zoektocht

De tekentafel

15 verbeteringen

De beroemde 

Barcelona Chair
De Barcelona Chair, wie kent dit iconische design niet? 

De stoel is in vele design magazine’s te vinden en menig 

architect tekent ze graag in bij luxueuze projecten. In dit 

magazine nemen wij jou mee in het verhaal achter onze 

Barcelona Chair. Ondek het geheim achter onze 

verbeteringen en laat je inspireren door de uitstraling en 

zijn comfort!
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100 jaar oude design 

Een klassieker opnieuw uitgevonden
Het is bijna 100 jaar geleden dat de eerste Barcelona Chair op de markt kwam. 

Ooit als exclusief high end product, dat enorm kostbaar was om te vervaardigen. 

In de jaren die volgenden, is de stoel aan vele verschillende productiemethoden 

onderhevig geweest. Alles om te zorgen dat de Barcelona Chair voor meer mensen 

toegankelijk kon zijn.



Moderne vintage
Premium Barcelona Chair 
Vintage
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Wij veranderen en de stoel ook

De zoektocht naar hoge 
kwaliteit
Het zoeken naar de beste manier van produceren 

van de Barcelona Chair kwam niet alleen door de 

hoge productiekosten. Ook qua behoeften van de 

mensen is in de afgelopen 100 jaar veel veranderd. 

Zo zijn wij als mensheid gemiddeld 15 cm langer ge-

worden dan 100 jaar geleden. Tevens zijn op het ge-

bied van zitcomfort, duurzaamheid en ergonomie 

onze wensen toegenomen. En blijven de wensen 

veranderen! De zoektocht Met deze rijke geschiede-

nis van de stoel op deachtergrond, zagen wij het als 

perfecte uitdaging om de ultieme Barcelona Chair 

qua looks, prijs en comfort te ontwikkelen. En hoe! 

Wij durven met trots te zeggen dat wij met de Bar-

celona Chair Premium de beste Barcelona Chair in 

de markt hebben ontwikkeld.
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We zijn letterlijk vanaf de tekentafel 

opnieuw begonnen om dit icoon op deze 

manier op een prachtige manier nieuw 

leven in te blazen. Nadat we uit 20 po-

tentiële producenten een keuze hebben 

gemaakt, hebben we de stoel op meer 

dan 25 punten aangepast en verbeterd. 

Hierbij hebben we rekening gehouden 

met de belangrijkste traditionele 

uitgangspunten die de stoel had. Te 

weten: eerlijkheid, functionaliteit, 

elegantie en met de basisgedachte van 

‘less is more’. Al deze punten hebben wij 

verwoord in lijn met de huidige maat-

staven in de redesign. Zo hebben we de 

klassieke elegantie van dit Mid-Century 

topstuk kunnen behouden, zonder aan 

de huidige prijs/kwaliteitseisen afbreuk 

te doen.
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De maatvoering is gericht op de hedendaagse mens 

die ruim 15 cm langer en een tikkeltje zwaarder is dan 

100 jaar geleden. De stoel is dus een klein stukje groter 

gemaakt, waardoor het zitcomfort is toegenomen.

Alle Premium modellen zijn voorzien van ‘molded’ 

foam, een vormvaste foam oplossing. Het geldt 

zowel voor het zitkussen als het rugkussen.

Alle 46 lederen vlakken van de Barcelona 

Chair Premium zijn uniek en hebben hun 

‘eigen vorm’. Dit zorgt voor het mooie en zo 

herkenbare ‘button-down’-effect.

De knopen zijn qua diameter met enkele millimeters 

verkleind en omkleed met hetzelfde leer als dat van 

de kussens. Buiten het ‘diepere’ button-down effect, 

verhoogt dit het zitcomfort.

De Barcelona Chair Premium heeft een frame van staal 

gecombineerd met rvs. Dit resulteert in een lichtgewicht 

stoel die je eenvoudig kunt verplaatsen.

De naald en de dikte van de garen zijn verfijnd en de 

stik-afstand geïntensiveerd. Hierdoor ziet de afwerking 

van de stoel er niet alleen extra verfijnd uit. Tevens heeft 

het een positieve werking op de levensduur.
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De montage van de straps is geoptimaliseerd door het gebruik van 

2 versterkte en aangepast popnagels, welke voorkomen dat de straps 

loslaten en dankzij de juiste positionering niet kunnen gaan scheuren.

De kanteling van de zitting draagt er tevens aan 

bij dat het frame vlakker staat ten opzichte tot de 

vloer. Met de bijgeleverde vilten vloerbeschermers 

kunt u de stoel op elk gewenste vloer plaatsen.

Alle 46 lederen vlakken van de Barcelona 

Chair Premium zijn uniek en hebben hun 

‘eigen vorm’. Dit zorgt voor het mooie en zo 

herkenbare ‘button-down’-effect.

De zithoek is ruimer gemaakt (van 90 naar 103 graden). 

Hierdoor ontstaat meer een lounge-zit, waardoor de stoel 

ergonomisch is en meer onstpannen aanvoelt.

De materiaalcombinatie in het frame zorgt 

voor een betere vering, die zich aanpast aan 

het gewicht van de persoon.
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De piping van de zit- en rugkussens zijn volledig van 

leer en niet van kunstleer, zoals het geval is bij vele 

stoelen op de markt. Hierdoor kunnen wij kleur-, slij-

tage- en structuurverschil voorkomen.

De knopen aan de achterkant van de stoel vallen precies 

tussen destraps. Dit geeft een mooi symmetrisch en 

harmonieus gevoel. The details are in the design.

Het onderste deel van het zitkussen is gerealiseerd van een 

fijn ademend materiaal. Hierdoor krijgt het kussen, ‘lucht’. 

De voordelen hiervan is dat de temperatuur van de stoel 

gedurende de zit niet toeneemt, dat de zitting geen 

geluid maakt en dat de stoel direct weer direct in de

 originele vorm terugkomt, zodra u opstaat.

De locatie en vorm van de riempjes en de montage buttons van 

beide kussens zijn zodanig gekozen dat deze geen afbreuk doen 

aan het design of zitcomfort.









Kom langs bij onze 
inspiratie ruimte

Ma t/m vr           09.00 tot 18.00 uur

Zaterdag            09.00 tot 17.00 uur

Zondag                        Op afspraak












