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 “Waarom maken we geen nieuwe versie 
van de oude Engelse clubfauteuil?” Met dit 
voornemen gaf Charles Eames de aanzet 
tot de ontwikkeling van de Lounge Chair, 
een proces dat jaren in beslag nam. Het 
doel was om met de beste materialen en 
het hoogste vakmanschap een ruime stoel 
met optimaal zitcomfort te creëren. De 
fauteuil ontworpen door Charles en Ray 
Eames in 1956 legde de lat hoger dan ooit: 
deze zetel is niet alleen lichter, eleganter 
en moderner dan de gewone, plompe 
clubstoel, maar ook nog eens comfortabe-
ler. Dankzij deze pluspunten ontpopte de 
Lounge Chair zich tot een van de bero-
emdste ontwerpen van Charles en Ray 
Eames en bereikte hij de status van 
klassieker in de geschiedenis van het 
moderne meubeldesign. 

 Voor de klassieke uitvoering van de 
Eames Lounge Chair kunt u kiezen uit 
verschillende opties: verscheidene 
houtsoorten voor de schalen, een keur 
aan leersoorten en -kleuren en verschil-
lende oppervlakteafwerkingen voor het 
onderstel. Bij gezamenlijke bestelling van 
de Lounge Chair en de Ottoman worden 
de nerfstructuren van de houten schalen 
tijdens het productieproces op elkaar 
afgestemd. Dit is niet mogelijk als de 
meubels apart besteld worden. 

∏  Zitting en rugleuning: gevormd multiplex, 

verschillend gefi neerd. Klassieke versie in 

Amerikaans kersenhout (VS), santos-palissander 

(Bolivia; gecertifi ceerde duurzaamheid) of 

zwart gepigmenteerde walnoot (VS). Witte 

uitvoering: wit gepigmenteerde walnoot (VS). 

Zwarte uitvoering: essenhout met een zwart 

gelakte afwerking (Duitsland).

∏ Kussens/bekleding: verwijderbare kussens, 

bekleding in leder.

∏ Zithoogte: 380 mm (250 mm met aangebrach-

te belasting, gemeten in overeenstemming met 

EN 1335-1:2000). 

 Lounge Chair 
 Charles & Ray Eames ,  1956 

 Lounge Chair (klassieke uitvoering) 

 Al vanaf het begin wordt de Lounge 
Chair in verschillende uitvoeringen 
geproduceerd. Hoewel er altijd vraag 
was naar een versie met witte bekleding, 
werden er maar af en toe witte modellen 
geproduceerd als speciale uitvoering.

De nieuwe interpretatie van deze 
klassieke leunstoel wordt belichaamd in 
een lichte, elegante uitvoering die Vitra 
samen met het Eames Offi  ce en de 
Nederlandse ontwerpster Hella Jongerius 
heeft ontwikkeld. Alle onderdelen van de 
stoel zijn op elkaar afgestemd, of het nu 
gaat om de ritssluitingen, de beugels op 
de rugleuning of de glijders op het 
onderstel. De lederen kussens passen 
precies in de schalen van licht getint 
walnootfi neer; het aluminium onderstel en 
de rugbeugels zijn gepolijst. 

 Lounge Chair (witte uitvoering) 

 „Wat ik eigenlijk wil, is zwart met emotie“. 
– Charles Eames
Alle elementen van de zwarte Lounge 
Chair - schalen van essenhout en 
aluminium onderdelen - zijn volledig in het 
zwart uitgevoerd, wat deze versie van de 
legendarische fauteuil een waardige en 
verfi jnde uitstraling verleent. 

 Lounge Chair (zwarte uitvoering) 

 Lounge Chair (klassieke uitvoering)  Lounge Chair (witte uitvoering)  Lounge Chair (zwarte uitvoering) 

 Armleuningen: bekleed met leder, bevestigd 

aan de zitting en de rugschalen met shock 

mounts (rubber-metaalelementen).

Onderstel: draaibaar vijfsteronderstel of niet-

draaibaar viersteronderstel (Ottoman). Zowel 

onderstel als rugbeugels in spuitgietaluminium.

Glijders: alle onderstellen zijn uitgevoerd met 

harde glijders voor tapijt; optioneel zijn viltglij-

ders voor harde vloeren leverbaar. 

Materiaalen
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KLEUREN EN MATERIAALEN

 Leder Natural 
 Leder Natural is een zeer zacht 
runderleder dat zijn kenmerkende 
natuurlijke uitstraling ontleent aan de 
onbehandelde nerfstructuur. Dit materi-
aal is poreus, ademt en voelt warm aan. 
Zodra Leder Natural wordt gebruikt, kri-
jgt het zijn levendige en typische patina. 
Het is verkrijgbaar in 4  kleuren. 

Wrijfechtheid

Dikte

Materiaal  Nappaleder van 
aniline-runderhuid 
met open poriën en 
een natuurlijke 
nerfstructuur

 1,3 - 1,5 mm 

 Type 3 

 Home ,  L60 

 Leder Premium 
 Leder Premium is een relatief glad 
runderleder met een platte nerf en 
een lichte glans. Volledig gekleurd met 
lichte pigmenten. Het semi-anilineleder 
voelt zacht aan en is verkrijgbaar in 22 
kleuren. 

 Semi-aniline 
nappaleder dat 
zeer zacht en 
soepel aanvoelt

 1,1 - 1,3 mm 

 Type 5 

 Graad 4 droog en 
nat 

Wrijfechtheid

Dikte
Lichtechtheid

Materiaal

 Home/Offi  ce ,  L40 

 Leder Premium F 
 Leder Premium F heeft dezelfde eigen-
schappen als Leder Premium. Leder 
Premium F wordt echter verwerkt met een 
looistof die gewonnen wordt uit de bladeren 
van olijfbomen (een restproduct uit de 
olijvenoogst) en gedurende het volledige 
productieproces worden slechts uiterst 
kleine hoeveelheden van de minst gevaarli-
jke chemische stoff en gebruikt. 

Dit aangenaam zachte, duurzaam geprodu-
ceerde semi-anilineleder is verkrijgbaar in 6 
kleuren. 

 Semi-aniline nappa 
leder dat zeer zacht 
en soepel aanvoelt, 
plantaardig 
gekleurd

 1,1 - 1,3 mm 

 Typ 5 

 Graad 4 droog en 
nat 

 Home/Offi  ce ,  L50 

Wrijfechtheid

Dikte
Lichtechtheid

Materiaal
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 Leder Natural 

 78 
 dark sand 

 01 
 caramel 

 68 
 chocolate 

 66 
 nero 

 Leder Premium 

 72 
 snow 

 71 
 sand 

 61 
 umbra grey 

 58 
 khaki 

 77 
 brown 

 68 
 chocolate 

 66 
 nero 

 Zit- en rugschaal 

 24 
 amerikaans 
kersenhout 

 Onderstel 

 03 
 aluminium 
gepolijst 

 03/12 
 aluminium gepolijst/
diepzwart poeder-
coating (glad) 

 Onderstel 

 03 
 aluminium 
gepolijst 

 03/12 
 aluminium gepolijst/
diepzwart poedercoat-
ing (glad) 

 Leder Premium 

 72 
 snow 

 93 
 brandy 

 87 
 plum 

 77 
 brown 

 68 
 chocolate 

 66 
 nero 

 Leder Naturel 

 01 
 caramel 

 68 
 chocolate 

 78 
 dark sand 

 66 
 nero 

 Zit- en rugschaal 

 05 
 Santos palissander 

Amerikaans kersenhout

Santos palissander

 Leder Premium F 

 72 
 snow 

 71 
 sand 

 61 
 umbra grey 

 68 
 chocolate 

 66 
 nero 

 Leder Premium F 

 72 
 snow 

 68 
 chocolate 

 66 
 nero 
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 Leder Naturel 

 01 
 caramel 

 68 
 chocolate 

 78 
 dark sand 

 66 
 nero 

 Leder Natural 

 78 
 dark sand 

 Leder Premium 

 72 
 snow 

 61 
 umbra grey 

 77 
 brown 

 69 
 marron 

 68 
 chocolate 

 66 
 nero 

 Leder Premium 

 72 
 snow 

 73 
 clay 

 74 
 olive 

 Zit- en rugschaal 

 45 
 notenhout zwart 
gepigmenteerd 

 Zit- en rugschaal 

 49 
 notenhout wit 
gepigmenteerd 

 Onderstel 

 03 
 aluminium 
gepolijst 

 03/12 
 aluminium gepolijst/
diepzwart poeder-
coating (glad) 

 Onderstel 

 03 
 aluminium 
gepolijst 

Notenhout, zwart gepigmenteerd

Notenhout, wit gepigmenteerd

 Leder Premium F 

 72 
 snow 

 61 
 umbra grey 

 68 
 chocolate 

 66 
 nero 

 Leder Premium F 

 72 
 snow 
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 Leder Natural 

 68 
 chocolate 

 66 
 nero 

 Leder Premium 

 67 
 asphalt 

 68 
 chocolate 

 66 
 nero 

 Zit- en rugschaal 

 68 
 essen zwart 

 Onderstel 

 12 
 diepzwart poeder-
coating (glad) 

Essenhout zwart

 Leder Premium F 

 68 
 chocolate 

 66 
 nero 
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www.vitra.com/loungechair

Art. nr.

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

09138606

Lounge Chair, klassieke afmetingen Lounge Chair, nieuwe afmetingen

Lounge Chair Ottoman

AFMETINGEN

info@vitra.com | NL 2022


