
KOEHOORN
Met een set Koehoornstoelen 
rond je eettafel breng je een fijne 
vintage vibe in je interieur. In het 
Nederlandse ontwerp uit de jaren 
’50/60 proef je de Scandinavische 
invloeden. Het is een stoel die 
gewoon goed in elkaar zit, en dat 
betekent zitcomfort! Een waarheid 
als een koe…

De Koehoorn is een Nederlandse 
stoel uit de jaren ‘50/’60, 

geproduceerd door Tijsseling voor 
Hulmefa. Het is de Nederlandse 
vertaling van de bekende Cowhorn 
Chair van Hans Wegner die meer 
navolging kreeg.

Materiaal
Hoogwaardig eiken of walnoot hout 
met een naturel olie afwerking.

Opties
• Gestoffeerde rug en zitting. Keuze 

uit 4 verschillende kleuren.
• Eiken of walnotenhout.

56 cm 49 cm

81 cm

48 cm
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UITVOERINGEN
Cura Donkerblauw 
 66166

Cura Blauw 68187

Cura Groen 68186

Stof: Keuze uit 4 kleuren   
Samenstelling: 98% gerecycled polyester, 2% polyester 
Slijtweerstand: 100.000+ toeren Martindale 
Lichtechtheid: 5-8
Pilling: 4-5

Prijs: €339

Prijs: €259

Prijs: €339

Prijs: €259

Cura Donkergroen 
 68182



KOEHOORN
With a set of Koehoorn Chairs
around your dining table you  
bring a nice vintage vibe to your 
interior. In the Dutch design from 
the 50s/60s you can taste the  
Scandinavian influences. It is a 
chair that is simply well put  
together, and that means seating 
comfort! A truth as a cow…

The Koehoorn is a Dutch chair from 
the 1950s/60s.

produced by Tijsseling for Hulmefa. 
It is the Dutch translation of the 
well-known Cowhorn Chair by Hans 
Wegner that was more imitated.

Material
High-quality oak or walnut wood with a 
natural oil finish.

Options
• Upholstered back and seat. 

Choose from 4 different colours.
• Oak or walnut wood.
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VERSIONS
Cura Dark Blue 66166
 

Cura Blue 68187

Cura Green 68186

Fabic: Choice of 4 colors  
Composition: 98% recycled polyester, 2% polyester 
Wear resistance: 100.000+ Martindale 
Lightfastness: 5-8
Pilling: 4-5

Price: €339

Price: €259

Price: €339

Price: €259

Cura Dark Green 68182
 


