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Colour & Material Library

De Colour & Material Library van Vitra bevat een waaier aan 
stoff en en ledersoorten, maar ook stevig materiaal, inclusief de 
kleuren en texturen van kunststoff en, metalen, hout- en ander 
materiaal. Samen vormen al deze materialen een systeem dat 
legio combinaties mogelijk maakt en zoveel samenhang heeft 
dat architecten, interieurontwerpers of particuliere klanten er 
eenvoudig een levendig interieur met een sterke identiteit mee 
kunnen creëren.

“De Vitra Colour & Material Library bevordert creatieve 
vrijheid en spreekt tot de verbeelding, niet door alles mogelijk 
te maken, maar door de opties overzichtelijk weer te geven.” 
Hella Jongerius.
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Hella Jongerius

© Studio Likeness

De Nederlandse ontwerpster Hella Jongerius woont en werkt in 
Berlijn. Ze richtte de designstudio Jongeriuslab op in 1993. Voor 
Vitra heeft de Nederlandse designer opmerkelijke meubels 
ontworpen, zoals de Polder Sofa en de East River Chair. In haar 
werk met textiel, keramiek en meubels benadrukt Jongerius 
consequent het belang van kleur en oppervlakken in he-

dendaags design. Ze is al jaren artdirector voor kleuren en 
materialen bij Vitra en heeft de kleuren- en materialenbiblio-
theek van Vitra ontwikkeld, een systeem waarmee uiteenlo-
pende materialen en kleuren voor de uitgebreide collectie Vitra-
producten kunnen worden gecombineerd.
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Kleurgroepen
Het doel van deze samenwerking is om een uniek spectrum van 
Vitra-kleuren en -materialen te creëren die hedendaagse 
ontwerpen verfraaien en klassieke stukken uit de collectie in een 
nieuw jasje steken. In haar kleurconcept voor Vitra worden alle 
kleuren over vier contrasterende kleurgroepen verdeeld. 

GROENTINTEN DONKERE KLEUREN

ROODTINTENLICHTE KLEUREN

De groentinten, roodtinten, lichte kleuren en donkere kleuren 
passen zowel bij een woonomgeving als bij een kantoor. Het 
systeem omvat het volledige kleurenspectrum en de verschillende 
kleurgroepen klasseren elke kleur op basis van zijn specifi eke doel. 
De kleuren- en materialenbibliotheek van Vitra is geen advieskit. 
De bibliotheek moet gebruikt worden als tool, zowel binnen het 
design- en productieproces als buiten de bedrijfsterreinen.

De kleurreceptoren in onze ogen 

zijn het gevoeligst voor groentin-

ten omdat we al duizenden jaren 

in een groene omgeving leven 

waar we prooien of eetbare 

planten moeten herkennen. 

Dankzij een biologisch evolutie-

proces kunnen we nu veel tinten 

onderscheiden. 

Donkere kleuren zijn absorbe-

rend en lijken verder verwijderd 

te zijn van de waarnemer, ze 

geven een afstandelijke en 

kalme indruk. Ze absorberen 

licht en houden warmte vast. 

Het zijn schaduwkleuren, hoe 

donkerder een kleur, hoe verder 

deze verwijderd lijkt te zijn van 

de waarnemer.

Lichte kleuren accentueren, 

refl ecteren en projecteren 

andere kleuren. Ze doen ons 

denken aan een leeg vel papier, 

maagdelijk witte sneeuw en zijn 

een Westers symbool van 

zuiverheid. 

Roodtinten hebben een 

levendigere, dynamischere en 

meer directe uitstraling dan 

andere kleuren. Net zoals 

oranje- en geeltinten hebben 

roodtinten licht nodig om hun 

ware schoonheid te tonen. 

Rood is de eerste kleur die 

baby’s herkennen.
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basic dark
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Overgangskleurenpaletten
De overgangskleuren in de kleuren- en materialenbibliotheek 
van Vitra kunnen een link creëren tussen verschillende contraste-
rende objecten en materialen. Elke overgangskleur komt voor in 
verschillende materialen en stoff en en resulteert in een 
overeenstemmend palet. Een palet bestaat uit verschillende 
tinten die gebaseerd zijn op één enkele toon en die er enigszins 
anders uitzien, afhankelijk van de eigenschappen van het 
materiaal. Elke nieuwe kleur accentueert de textuur van het 
materiaal en de eigenschappen van het oppervlak. De glans, 
doorzichtigheid of ruwheid van een oppervlak en hoe de 

oppervlakken reageren op schaduwen en refl ecties bepalen de 
tint van de kleur binnen een overgangskleurenpalet. De baksteen 
kleur heeft een donkerdere uitstraling op matte kunststof dan in 
een Aura-stof omdat de opbouw van de stof gebaseerd is op 
een cluster van garens en linten met een satijnen uitstraling. De 
klant kan kiezen uit verschillende kleuren en materialen binnen 
elk overgangskleurenpalet om een link te creëren tussen 
verschillende meubelstukken voor ruimtes met verschillende 
tonen van dezelfde kleur.
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Hopsak

Colour & Material Library   

Tweekleurige patronen
Een tweekleurig patroon kan, net zoals een impressionistisch 
schilderij, demonstreren hoe de perceptie van kleuren een 
activiteit is. De waarnemer moet een inspanning leveren om de 
kleur te zien in de dikke en losse garens of penseelstreken. De 
wereld van industriële productie laat een dergelijke activiteit 
meestal niet toe omdat instabiliteit wordt geweerd. Maar het is net 
die instabiliteit die de kleuren tot leven brengt en ervoor zorgt dat 
we de kleuren langer bekijken. 

Het tweekleurige concept creëert een kleurenconversatie tussen 
de schering en de inslag. De schering heeft doorgaans een 
donkerdere kleur dan het inslaggaren, wat het patroon optische 
diepte geeft. De vervlechting van twee verschillende kleuren 
verenigt de sfeer van kantoorruimten met de zachtheid en 
intimiteit van een woonomgeving. Een kleur die samengesteld is 
uit lagen heeft een fascinerend eff ect. De waarnemer moet twee 
keer knipperen. Is dat oppervlak rood? Of is het grijs? ‘s 
Ochtends ziet het er anders uit dan ‘s avonds en in de winter 
heeft het een andere uitstraling dan in de zomer.

 88 
 cognac/ivory 

 63 
 red/poppy red 

 71 
 yellow/pastel green 

 86 
 mint/forest 

 84 
 blue/moor brown 

 82 
 ice blue/moor brown 
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Designerbibliotheken
Binnen de kleuren- en materialenbibliotheken van Vitra heeft elke 
designer zijn of haar eigen kleurenpalet ontworpen, gebaseerd 
op zijn eigen esthetica, de ontwerpbenadering en de vorm van 
het meubilair. De bibliotheek garandeert dat vrijwel alle kleuren, 
oppervlakken en stoff en gemakkelijk gecombineerd kunnen 
worden of biedt bijpassende kleurenpartners aan, zelfs tussen de 
verschillende designerbibliotheken. Daarnaast maken de 
zogenoemde kenmerkende kleuren de individuele paletten uniek 

voor elke designer. Kenmerkende kleuren zijn tinten die slechts 
door één designer gebruikt mogen worden. Soms zijn ze zelfs 
beperkt tot slechts één product.  Doorgaans zullen designers zelf 
een kenmerkende kleur voorstellen omdat ze die specifi eke tint 
mooi vinden of omdat ze een specifi eke rol in gedachten hebben 
voor die kleur. Bij de herintroductie van klassieke designs wordt 
een beslissing gemaakt in nauwe samenwerking met Hella 
Jongerius en de respectievelijke familie of erfgenamen van de 
designer.

Konstantin Grcic Antonio Citterio Jay Osgerby Alberto Meda Jasper Morrison Edward Barber Hella JongeriusErwan Bouroullec & Ronan Bouroullec

Erwan & Ronan Bouroullec

Hella Jongerius

Alberto Meda

Jasper Morrison

Jay Osgerby & Edward Barber

Charles Eames

Jean Prouvé

Konstantin Grcic
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Overzicht van Leder

Door het drukproces kunnen de werkelijke kleuren afwijken van de getoonde kleuren.
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Soft Modular Sofa

Aura

De wollen stof Aura heeft een klassiek 
glanzend weefpatroon (atlas) met een 
fijn, zacht oppervlak. Deze stof onder-
scheidt zich door een grote zachtheid, 
een schitterende glans en een glad, 
effen oppervlak. Dankzij de uitstekende 
verfbaarheid van wol vertonen de effen 
en gemengde kleuren dynamische, verza-
digde tinten.

Aura is verkrijgbaar in 26 kleuren.

Home, F100
Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

Mariposa Club Armchair
Mariposa Sofa

Softshell Chair

390 g/m² 
144 cm +/- 2 cm
20.000 Martindale

Type 5

Graad 3–4
Graad 3–4 droog en 
nat

Aura

02
marble

03
sand

06
canary

32
chartreuse

09
green

62
emerald

07
hunter green

05
steel blue

10
pale blue

11
petrol blue

12
royal blue

57
dark blue

04
stone

18
graphite

08
anthracite

19
black

69
marron

21
deep violet

13
blackberry

77
brick

15
cherry

16
flame red

53
poppy red

14
pale rose

20
papyrus

01
cream

3% polyamide, 
97% scheerwol

Citizen (nekkussen)
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Checker

Alexander Girard ontwierp het stofmotief 
‘Checker’ in 1965 als onderdeel van 
zijn legendarische herontwerp van het 
imago van Braniff International Airlines. 
Het dambordmotief is een prachtige 
illustratie van Girards radicale breuk met 
de conventionele nuchtere esthetiek die 
op dat moment kenmerkend was voor de 
sector. De zachte dubbel geweven stof, 
met een hoog katoenpercentage, heeft 
een buitengewoon pure kleur en zijn 
geometrische motief geeft een opvallende 
toets aan elke omgeving.

Materiaal

Gewicht
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

77% katoen, 
23% polyester

Eames Plastic Chairs

467 g/m²
20.000 Martindale

Type 6 

Graad 4-5
Graad 4-5 droog 
en nat

Checker

01
black/white

Wire Chair

Home, F200

v
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Mariposa Club Armchair

Corsaro

De geraffineerde combinatie van fijn en 
grof garen geeft de stof Corsaro een 
natuurlijke look met een mediterrane flair. 
De kleurschakeringen met twee en drie 
tinten zijn met verschillende opmerkelijke 
garens geweven. Vooral op grote opperv-
lakken geeft dat een levendig effect. 

Corsaro is verkrijgbaar in 13 kleuren.  

Home, F80
Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid
Pilling
Wrijfechtheid

5% polyamide, 
10% katoen, 46% 
polyacryl, 5% 
linnen, 20% wol, 
14% polyester

Suita Club Armchair
Suita

450 g/m² (13.3 oz/y²)
140 cm +/- 2 cm (55‘‘)
35.000 Martindale

Type 5
Graad 3–4
Graad 3–4 droog 
en nat

Mariposa Sofa

Grand Sofà

Corsaro

01
pale blue 
melange

08
sierra melange

10
pepper melange

12
graphite 
melange

11
steel blue 
melange

04
dark blue 
melange

03
dark grey 
melange

13
black melange

02
dark brown 
melange

07
canola melange

09
bamboo 
melange

05
stone melange

06
sand melange

Grand Relax
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Grand Sofà
Organic Chair
Soft Modular Sofa

Petit Repos
Repos & Grand Repos

Cosy 2

Cosy 2 is een hoogwaardige gevolde 
wollen stof met een warme uitstraling. Het 
levendige gemêleerde garen accentueert 
de natuurlijke kleuren van de stof – van 
delicate schakeringen tot heldere tinten 
– en oogt nog eleganter dankzij een 
stiksel in op elkaar afgestemde kleuren. 
De stof biedt thermisch comfort en is zeer 
duurzaam, waardoor ze geschikt is voor 
de bekleding van meubels in kantoorom-
gevingen en voor huiselijk gebruik.

Cosy 2 is verkrijgbaar in 15 kleuren.

Home/Office, F80
Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

20% polyamide, 
80% scheerwol

Suita Club Armchair
Suita

590 g/m²
154 cm +/- 2 cm
50.000 Martindale

Type 6 

Graad 4–5 
Graad 4–5 droog 
en nat

Citizen

Cosy 2

12
pale blue

13
papyrus

14
canola

15
rusty orange

16
pale rose

17
reed green

18
petrol

19
chestnut

20
electric blue

21
dark blue

02
fossil

01
pebble grey

10
classic grey

03
nutmeg

11
merino black

Cosy 2 (met kruissteek)

12
pale blue

13
papyrus

14
canola

15
rusty orange

16
pale rose

17
reed green

18
petrol

19
chestnut

20
electric blue

21
dark blue

02
fossil

01
pebble grey

10
classic grey

03
nutmeg

11
merino black

Grand RelaxAlcove
Alcove Plus

HAL Lounge Chair
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Alcove

HAL Lounge Chair

Mariposa Sofa
Organic ChairFreeform Sofa
Petit Repos
Repos & Grand Repos

Soft Modular Sofa

Credo

Credo is een prettig aanvoelende, 
duurzame wollen stof van eersteklas 
kamgaren. De kleuren met twee en drie 
schakeringen geven deze stof een karak-
teristieke structuur en een levendige uit-
straling. Credo maakt een doeltreffende 
warmte-uitwisseling mogelijk, zodat u 
steeds van een aangename temperatuur 
geniet. Deze stof kan ook in kantoorom-
gevingen worden gebruikt.

Credo is verkrijgbaar in 22 kleuren.

Home/Office, F120
Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

95% scheerwol, 
5% polyamide
640 g/m²
145 cm +/- 2 cm
100.000 Martin-
dale
Type 6

Graad 4–5
Graad 4–5 droog 
en nat

Credo

11
cream/dolphin

14
sand/avocado

19
lime/curry

13
salt’n pepper

20
dolphin/steel 
blue

21
royal blue/
elephant

22
emerald/ivy

26
teal blue/black

06
anthracite/
elephant

07
black/anthracite

08
dark blue/black

17
black/aubergine

05
chocolate/black

27
bitter chocolate

24
mauve grey/
mid-grey

25
mother-of-pearl/
black

16
red chilli

15
saffron

23
pale rose/dark 
orange

18
pale rose/
cognac

12
rock

01
cream

Grand Sofà

Mariposa Club Armchair
Suita Club Armchair
Suita

Suita Club Sofa
Citizen
Alcove Plus

HAL Soft
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ID Mesh

Unix Chair

Diamond Mesh

Diamond Mesh is een technische 
spacer-stof met een driedimensionale 
honingraatstructuur. De holle cellen in de 
zeshoekige structuur vergemakkelijken de 
luchtcirculatie en zorgen daarmee voor 
een optimale temperatuur. Deze kenmerk-
en in combinatie met de technische maar 
levendige uitstraling, maken dit stevige 
tricot de ideale keuze voor kantoren.

Diamond Mesh is verkrijgbaar in 7 
kleuren.

Home/Office
Materiaal
Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

100% polyester
600 g/m²
165 cm
45.000 Martindale

Type 6

Graad 4–5
Graad 4–5 droog 
en nat

Diamond Mesh

24
soft grey

21
dim grey

67
asphalt

66
nero

77
brick

01
olive green

02
smoke blue

ID Visitor Mesh

v
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Alcove

HAL Lounge Chair

Mariposa Sofa
Organic ChairFreeform Sofa
Petit Repos
Repos & Grand Repos

Soft Modular Sofa

Credo

Credo is een prettig aanvoelende, 
duurzame wollen stof van eersteklas 
kamgaren. De kleuren met twee en drie 
schakeringen geven deze stof een karak-
teristieke structuur en een levendige uit-
straling. Credo maakt een doeltreffende 
warmte-uitwisseling mogelijk, zodat u 
steeds van een aangename temperatuur 
geniet. Deze stof kan ook in kantoorom-
gevingen worden gebruikt.

Credo is verkrijgbaar in 22 kleuren.

Home/Office, F120
Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

95% scheerwol, 
5% polyamide
640 g/m²
145 cm +/- 2 cm
100.000 Martin-
dale
Type 6

Graad 4–5
Graad 4–5 droog 
en nat

Credo

11
cream/dolphin

14
sand/avocado

19
lime/curry

13
salt’n pepper

20
dolphin/steel 
blue

21
royal blue/
elephant

22
emerald/ivy

26
teal blue/black

06
anthracite/
elephant

07
black/anthracite

08
dark blue/black

17
black/aubergine

05
chocolate/black

27
bitter chocolate

24
mauve grey/
mid-grey

25
mother-of-pearl/
black

16
red chilli

15
saffron

23
pale rose/dark 
orange

18
pale rose/
cognac

12
rock

01
cream

Grand Sofà

Mariposa Club Armchair
Suita Club Armchair
Suita

Suita Club Sofa
Citizen
Alcove Plus

HAL Soft
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Mariposa Club Armchair

Mariposa Sofa
Petit Repos
Repos & Grand Repos
Soft Modular Sofa
Softshell Chair

Suita Club Armchair

Dumet

Dumet is een vlak geweven katoenmeng-
sel met een levendige uitstraling. De 
natuurlijke, gemengde kleurschakeringen 
creëren een elegante stijl met Italiaanse 
flair. Dumet voelt zacht en fris aan.

Dumet is verkrijgbaar in 20 kleuren.

Home, F80
Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

9% polyamide, 
46% katoen, 8% 
linnen, 22% wol, 
15% viscose

Suita

485 g/m²
147 cm +/- 2 cm
40.000 Martin-
dale
Type 5

Graad 3–4
Graad 3–4 droog 
en nat

Grand Sofà

Dumet

30
blackberry 
melange

31
indigo melange

33
carbon/black

32
sierra grey 
melange

06
pebble melange

27
pale blue/
emerald

28
sage/steel blue

26
pale blue/
chartreuse

11
yellow melange

24
mango melange

25
ochre melange

22
pale blue/pale 
rose

10
pale rose/beige

23
pale rose/coral

29
dark red 
melange

17
sand melange

07
ginger/grey

03
beige/grey

02
beige melange

01
ivory melange

Grand Relax

HAL Lounge Chair
HAL Soft
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ID Cloud

Duo Knit 

Duo Knit is een elastische, aansluitende 
gebreide stof die speciaal is ontworpen 
voor de rugleuning van ID Cloud. Het licht 
gestructureerde oppervlak geeft het een 
uitnodigende, hoogwaardige uitstraling. 

Duo Knit is verkrijgbaar in 7 kleuren. 

Home/Office
Materiaal

Gewicht
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

4% elasthan, 
96% polyester
540 g/m² +/- 10%
40.000 Martin-
dale
Type 6

Graad 4-5
Graad 4–5 droog 
en nat

Duo Knit

01
cream white/
sierra grey

05
ink blue/tur-
quoise

06
brick/orange

04
dark red/nero

03
petrol/nero

02
dark grey/nero

07
nero

v
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Mariposa Club Armchair

Mariposa Sofa
Petit Repos
Repos & Grand Repos
Soft Modular Sofa
Softshell Chair

Suita Club Armchair

Dumet

Dumet is een vlak geweven katoenmeng-
sel met een levendige uitstraling. De 
natuurlijke, gemengde kleurschakeringen 
creëren een elegante stijl met Italiaanse 
flair. Dumet voelt zacht en fris aan.

Dumet is verkrijgbaar in 20 kleuren.

Home, F80
Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

9% polyamide, 
46% katoen, 8% 
linnen, 22% wol, 
15% viscose

Suita

485 g/m²
147 cm +/- 2 cm
40.000 Martin-
dale
Type 5

Graad 3–4
Graad 3–4 droog 
en nat

Grand Sofà

Dumet

30
blackberry 
melange

31
indigo melange

33
carbon/black

32
sierra grey 
melange

06
pebble melange

27
pale blue/
emerald

28
sage/steel blue

26
pale blue/
chartreuse

11
yellow melange

24
mango melange

25
ochre melange

22
pale blue/pale 
rose

10
pale rose/beige

23
pale rose/coral

29
dark red 
melange

17
sand melange

07
ginger/grey

03
beige/grey

02
beige melange

01
ivory melange

Grand Relax

HAL Lounge Chair
HAL Soft
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Physix

FleeceNet

FleeceNet is een technisch netweefsel 
van polyester en polyamide waar chenil-
legaren doorheen geweven is. FleeceNet 
heeft geen gesloten oppervlak, waar-
door de stof ademend is en een goede 
warmteafvoer mogelijk maakt. Het met 
elkaar verweven van verschillende garens 
resulteert in verschillende nieuwe kleuren-
combinaties.

FleeceNet is verkrijgbaar in 4 kleuren.

Home/Office
Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

46% polyamide, 
1% elasthan, 
53% polyester
430 g/m²
135 cm +/- 2 cm
100.000 Martin-
dale
Type 6

Graad 4–5
Graad 4–5 droog 
en nat

FleeceNet

07
soft grey

03
ice grey

01
black

08
mid-grey
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Allstar
Coconut Chair

Eames Plastic Chairs

HAL
HAL Armchair
Organic Chair
Visiona Stool
Wire Chair

Hopsak

Hopsak is een expressieve plat geweven 
stof gemaakt van polyamide. De duotone 
kleuren bieden een scala aan design-
mogelijkheden met sterk contrasterende, 
felgekleurde of subtiele combinaties van 
schering- en inslagdraden. Hopsak is 
erg duurzaam en robuust en kan daarom 
zowel in privé-interieurs als in openbare 
ruimten gebruikt worden.

Hopsak is verkrijgbaar in 35 kleuren.

Home/Office, F60
Materiaal
Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

100% polyamide
550 g/m²
127 cm +/- 2 cm
200.000 Martin-
dale
Type 6

Graad 4-5

Graad 4-5 droge 
en natte

AC 5 Group

Hopsak

71
yellow/pastel 
green

69
grass green/
ivory

70
grass green/
forest

87
ivory/forest

85
mint/ivory

20
green/ivory

86
mint/forest

77
nero/forest

73
petrol/moor 
brown

81
ice blue/ivory

82
ice blue/moor 
brown

22
sea blue/dark 
grey

84
blue/moor 
brown

83
blue/ivory

25
sea blue/ivory

74
dark blue/ivory

75
dark blue/moor 
brown

05
dark grey

24
dark grey/nero

66
nero

23
nero/ivory

80
warm grey/moor 
brown

76
marron/moor 
brown

62
red/moor brown

96
red/cognac

63
red/poppy red

65
coral/poppy red

68
pink/poppy red

67
poppy red/ivory

88
cognac/ivory

17
nude/ivory

79
warm grey/ivory

16
yellow/ivory

18
mustard/ivory

19
mustard/dark 
grey

Eames Aluminium Group
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Physix

FleeceNet

FleeceNet is een technisch netweefsel 
van polyester en polyamide waar chenil-
legaren doorheen geweven is. FleeceNet 
heeft geen gesloten oppervlak, waar-
door de stof ademend is en een goede 
warmteafvoer mogelijk maakt. Het met 
elkaar verweven van verschillende garens 
resulteert in verschillende nieuwe kleuren-
combinaties.

FleeceNet is verkrijgbaar in 4 kleuren.

Home/Office
Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

46% polyamide, 
1% elasthan, 
53% polyester
430 g/m²
135 cm +/- 2 cm
100.000 Martin-
dale
Type 6

Graad 4–5
Graad 4–5 droog 
en nat

FleeceNet

07
soft grey

03
ice grey

01
black

08
mid-grey
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Mariposa Sofa

Iroko 2

Iroko 2 is een zachte, vlak geweven stof 
van chenillegaren. De polen in het garen 
verlenen het weefsel een levendige struc-
tuur die uitnodigend en fluweelachtig 
aanvoelt. De stof bestaat uit katoenvezels 
die de warmte uitstekend afvoeren.

Iroko 2 is verkrijgbaar in 17 kleuren.

Home, F80
Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

32% katoen, 
48% polyacryl, 
20% polyester
700 g/m²
152 cm +/- 3 cm 
40.000 Martin-
dale
Typ 5

Graad 3–4
Graad 3–4 droge 
en natte

Grand Sofà
Mariposa Club Armchair

Soft Modular Sofa

Iroko 2

02
silver grey

01
lemon

12
olive

11
dark green

05
steel blue

06
dark blue

08
dark gray

07
dark brown

87
teak brown

13
nutmet

04
light brown

14
bordeaux

15
cognac

10
golden brown

03
sand

16
salmon

09
cream

Suita
Suita Club Armchair
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Alcove

Citizen
ID Chair Concept

Mariposa Sofa
Soft Modular Sofa
Softshell Chair

Visiona Stool

Laser

De karakteristieke weefstructuur maakt 
Laser tot een sterke en opvallende bekl-
edingsstof. Het gevarieerde kleurenpalet 
biedt een ruime keuze aan kleuren, waar-
bij de tweekleurige varianten de weef-
structuur nog gunstiger laten uitkomen. 
Laser is praktisch, gemakkelijk te reinigen, 
sterk en zeer slijtvast; eigenschappen die 
de stof ook geschikt maken voor gebruik 
in kantooromgevingen.

Laser is verkrijgbaar in 35 kleuren.

Home/Office, F40
Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

100% polyester 
Trevira CS
520 g/m²
145 cm +/- 2 cm
40.000 Martin-
dale
Type 6

Graad 4–5
Graad 4–5 droog 
en nat

Laser

17
ice blue/ivory

13
stone grey

23
yellow/pastel 
green

25
light grey/pastel 
green

55
grass green

09
green

26
mint/pastel 
green

27
mint/forest

56
teal blue

29
petrol/moor 
brown

28
light grey/forest

22
dark blue/forest

18
dark blue/ivory

51
ice blue

20
ice blue/moor 
brown

19
blue/moor 
brown

57
dark blue

21
dark blue/moor 
brown

03
dark grey

04
black

37
nero/moor 
brown

50
black brown

36
nero/cognac

06
dark red

35
red/moor brown

01
red

33
marron/poppy 
red

32
red/poppy red

53
poppy red

31
pink/poppy red

30
light grey/poppy 
red

24
yellow/poppy 
red

05
warmgrey

16
warmgrey/ivoor

10
ivory

Suita Club ArmchairID Visitor

Suita
Mariposa Club Armchair Suita Club Sofa

Alcove Plus

18 1/2022 (NL)

v

Mariposa Sofa

Iroko 2

Iroko 2 is een zachte, vlak geweven stof 
van chenillegaren. De polen in het garen 
verlenen het weefsel een levendige struc-
tuur die uitnodigend en fluweelachtig 
aanvoelt. De stof bestaat uit katoenvezels 
die de warmte uitstekend afvoeren.

Iroko 2 is verkrijgbaar in 17 kleuren.

Home, F80
Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

32% katoen, 
48% polyacryl, 
20% polyester
700 g/m²
152 cm +/- 3 cm 
40.000 Martin-
dale
Typ 5

Graad 3–4
Graad 3–4 droge 
en natte

Grand Sofà
Mariposa Club Armchair

Soft Modular Sofa

Iroko 2

02
silver grey

01
lemon

12
olive

11
dark green

05
steel blue

06
dark blue

08
dark gray

07
dark brown

87
teak brown

13
nutmet

04
light brown

14
bordeaux

15
cognac

10
golden brown

03
sand

16
salmon

09
cream

Suita
Suita Club Armchair
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01
black

02
sierra grey

03
white

LightNet

LightNet is een ademend en zacht 
netweefsel met een subtiele textuur. Light-
Net is geweven in een vierkant patroon 
met een transparant effect in de verti-
cale richting. Het sterke netweefsel van 
polyester en polyamide is verkrijgbaar 
in verschillende tinten van dezelfde kleur 
en voldoet aan de hoge vereisten van 
kantooromgevingen.

LightNet is verkrijgbaar in 3 kleuren.

Home/Office
60% polyamide, 
40% polyester

Type 6 

Graad 4–5
Graad 4–5 droog 
en nat

Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

380 g/m²
125 cm +/- 3 cm
100.000 Martin-
dale

AM Chair Netrug rugleuning

LightNet





211/2022 ( NL )

 Grand Sofà 

 Linho 

 De hoogwaardige linnenstof Linho wordt 
volledig in België geproduceerd, van de 
plant tot de afgewerkte stof. Ze ziet er 
wat onregelmatig uit, wat typisch is voor 
linnengaren. Dankzij het hoge percent-
age linnen vormt Linho elegante plooien 
die zacht beklede meubels een natuurlijke 
uitstraling geven. 

Linho is verkrijgbaar in 10 kleuren. 

 Home ,  F80 

Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

 9% polyamide, 
91% linnen 
 450 g/m²  
 137 cm +/- 2 cm  
 18.000 Martindale 

 Type 5 

 Graad 3 
 Graad 3 droog en 
nat 

 Mariposa Club Armchair 
 Mariposa Sofa 

 Linho 

 07 
 olive 

 08 
 steel blue 

 09 
 atlantic 

 10 
 moor brown 

 06 
 chestnut 

 03 
 truffl  e 

 04 
 canola 

 05 
 rose quartz 

 02 
 sand 

 01 
 pearl 

 Softshell Chair 
 Soft Modular Sofa 

 Suita Club Armchair 
 Suita 
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01
black

02
sierra grey

03
white

LightNet

LightNet is een ademend en zacht 
netweefsel met een subtiele textuur. Light-
Net is geweven in een vierkant patroon 
met een transparant effect in de verti-
cale richting. Het sterke netweefsel van 
polyester en polyamide is verkrijgbaar 
in verschillende tinten van dezelfde kleur 
en voldoet aan de hoge vereisten van 
kantooromgevingen.

LightNet is verkrijgbaar in 3 kleuren.

Home/Office
60% polyamide, 
40% polyester

Type 6 

Graad 4–5
Graad 4–5 droog 
en nat

Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

380 g/m²
125 cm +/- 3 cm
100.000 Martin-
dale

AM Chair Netrug rugleuning

LightNet
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Cité

Mariposa Sofa

Grand Sofà

Mello

Mello is een elegant katoenweefsel dat 
aangenaam zacht en koel aanvoelt. 
Dankzij het dikkere gemêleerde garen 
van gerecycled katoen heeft het robuuste 
twillweefsel zowel een levendige als 
evenwichtige uitstraling. Het ingetogen 
kleurenpalet voor Mello varieert van 
pasteltinten naar natuurlijke aardetinten 
en donkere kleuren.

Mello is verkrijgbaar in 9 kleuren.

Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

80% katoen, 
20% polyester
530 g/m²
142 cm +/- 2 cm
30.000 Martindale

Type 5

Graad 4
Graad 3–4 droog 
en nat

Mariposa Club Armchair

Soft Modular Sofa

Mello

01
cream

02
pearl

03
cement

04
canary

05
papyrus

06
cashew

07
lilac

08
green-grey

10
pebble grey

Home, F40

Suita
Suita Club Armchair
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Netline

Netline is een technisch tricot dat zich 
door zijn elasticiteit perfect leent als bekl-
edingsmateriaal voor rugleuningen van 
stoelen. De semitransparante netstructuur 
van Netline benadrukt de technische 
eigenschappen ervan.

Netline is verkrijgbaar in 2 kleuren.

Home/Office
Materiaal
Gewicht
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

100% polyester

MedaSlim

360 g/m²
40.000 Martin-
dale
Type 6

Graad 4–5
Graad 4–5 droog 
en nat

Netline (alleen rugleuning)

88
white

66
nero
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Cité

Mariposa Sofa

Grand Sofà

Mello

Mello is een elegant katoenweefsel dat 
aangenaam zacht en koel aanvoelt. 
Dankzij het dikkere gemêleerde garen 
van gerecycled katoen heeft het robuuste 
twillweefsel zowel een levendige als 
evenwichtige uitstraling. Het ingetogen 
kleurenpalet voor Mello varieert van 
pasteltinten naar natuurlijke aardetinten 
en donkere kleuren.

Mello is verkrijgbaar in 9 kleuren.

Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

80% katoen, 
20% polyester
530 g/m²
142 cm +/- 2 cm
30.000 Martindale

Type 5

Graad 4
Graad 3–4 droog 
en nat

Mariposa Club Armchair

Soft Modular Sofa

Mello

01
cream

02
pearl

03
cement

04
canary

05
papyrus

06
cashew

07
lilac

08
green-grey

10
pebble grey

Home, F40

Suita
Suita Club Armchair
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Netstof

De semitransparante, zelfdragende net-
stof is zeer sterk, hoewel de elegante en 
luchtige structuur het niet doet vermoe-
den. De stof is leverbaar in 2 kleuren.

Home/Office

Aluminium Group

05
dark grey

66
nero

Netstof

Materiaal

Gewicht
Breedte
Lichtechtheid

Wrijfechtheid

71% polyurethaan, 
29% polyester
630 g/m²
138 cm +/- 2 cm 
Type 6

Graad 4–5 droge 
en natte
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MedaSlim

Nova

Nova is een klassieke stof voor kan-
tooromgevingen. Deze zeer sterke en 
slijtvaste stof is licht glanzend en onder-
scheidt zich door een fijne structuur. Het 
voordelige Nova is een perfect bekled-
ingsmateriaal voor panelen.

Nova is verkrijgbaar in 1 kleur.

Home/Office, F20
Materiaal
Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

100% polyester
400 g/m²
142 cm +/- 2 cm
60.000 Martin-
dale
Type 6

Graad 4–5
Graad 4–5 droog 
en nat

Nova

66
nero

v

24 1/2022 (NL)

Netstof

De semitransparante, zelfdragende net-
stof is zeer sterk, hoewel de elegante en 
luchtige structuur het niet doet vermoe-
den. De stof is leverbaar in 2 kleuren.

Home/Office

Aluminium Group

05
dark grey

66
nero

Netstof

Materiaal

Gewicht
Breedte
Lichtechtheid

Wrijfechtheid

71% polyurethaan, 
29% polyester
630 g/m²
138 cm +/- 2 cm 
Type 6

Graad 4–5 droge 
en natte
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 Grand Sofà 

 Nubia 

 Nubia is een gemengde stof met een zeer 
levendig, natuurlijk uitstraling. De fi jne 
onderliggende structuur, afgewisseld met 
volumineus bouclégaren, geeft de stof die-
pte en zorgt voor een zachte,  uitnodigende 
textuur. De verschillende combinaties van 
garens met natuurlijke tinten creëren ofwel 
contrasterende of rustige kleurcomposities 
met een duidelijke mediterrane fl air.

Nubia is verkrijgbaar in 6 kleuren.

 Home ,  F100 

Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

 2% polyamide, 
30% scheerwol, 
25% polyacryl, 
43% polyester 
 570 g/m² 
 140 cm 
 35.000 Martindale 

 Typ 5 

 Graad 4 
 Graad 3–4 droge 
en natte 

 Mariposa Club Armchair 
 Mariposa Sofa 
 Soft Modular Sofa 

 Suita Club Armchair 
 Suita 

 Nubia 

 01 
 ivory/pearl 

 02 
 cream/pearl 

 03 
 cream/sand 

 04 
 bamboo/terra 

 06 
 cream/sierra 
grey 

 05 
 cream/dark 
brown 
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Mariposa Sofa
Soft Modular Sofa

Olimpo

De typische linnenstructuur van Olimpo 
verleent de stof een fijne en natuurlijke 
uitstraling. Het hoge linnengehalte van 
Olimpo is duidelijk te voelen en zorgt 
ervoor dat de stof aangenaam koel blijft. 
De combinatie van viscose en linnen 
maakt de stof duurzaam en slijtvast en 
verleent hem een lichte glans.

Olimpo is verkrijgbaar in 10 kleuren.

Home, F60
Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

70% linnen, 
30% viscose

Suita Club Armchair
Suita

520 g/m²
146 cm +/- 3 cm
30.000 Martindale

Type 5

Graad 3–4
Graad 3–4 droog 
en nat

Olimpo

10
sierra grey

06
graphite grey

11
atlantic

09
mokka

08
kalahari

05
taupe grey

04
sandstone

03
bamboo

07
parchment

02
pearl

Mariposa Club Armchair



1/2022   ( NL )26

 Grand Sofà 

 Nubia 

 Nubia is een gemengde stof met een zeer 
levendig, natuurlijk uitstraling. De fi jne 
onderliggende structuur, afgewisseld met 
volumineus bouclégaren, geeft de stof die-
pte en zorgt voor een zachte,  uitnodigende 
textuur. De verschillende combinaties van 
garens met natuurlijke tinten creëren ofwel 
contrasterende of rustige kleurcomposities 
met een duidelijke mediterrane fl air.

Nubia is verkrijgbaar in 6 kleuren.

 Home ,  F100 

Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

 2% polyamide, 
30% scheerwol, 
25% polyacryl, 
43% polyester 
 570 g/m² 
 140 cm 
 35.000 Martindale 

 Typ 5 

 Graad 4 
 Graad 3–4 droge 
en natte 

 Mariposa Club Armchair 
 Mariposa Sofa 
 Soft Modular Sofa 

 Suita Club Armchair 
 Suita 

 Nubia 

 01 
 ivory/pearl 

 02 
 cream/pearl 

 03 
 cream/sand 

 04 
 bamboo/terra 

 06 
 cream/sierra 
grey 

 05 
 cream/dark 
brown 



v
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AC 5 Group

ID Chair Concept

Monopod

Softshell Chair
Unix Chair

HAL

Plano

Plano is een stevige, vlak geweven stof 
met een platte, gelijkmatige structuur. De 
ruime keuze aan tweekleurige patronen 
met nieuwe, delicate uitgewassen 
schakeringen, omvat veel relatief nieuwe 
kleurtinten. Een groot aantal daarvan 
is afgestemd op het kleurenpalet van 
Hopsak. Dankzij de slijtvastheid en lange 
levensduur, is Plano tevens de ideale 
keuze voor kantoormeubels.

Plano is verkrijgbaar in 39 kleuren. 

Home/Office, F30
Materiaal
Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

100% polyester

Zitbekleding, Plano (voor bestellin-
gen van 6 of meer)

265 g/m²
142 cm +/- 2 cm
80.000 Martin-
dale
Type 6

Graad 4–5
Graad 4–5 droog 
en nat

Mariposa Club Armchair

Plano

05
cream white/
sierra grey

18
light grey/
sierra grey

39
yellow/pastel 
green

68
avocado

34
grass green/
forest

61
classic green/
cognac

41
classic green/
forest

52
mint/forest

12
light grey/ice 
blue

17
forest/sierra 
grey

40
coconut/forest

43
petrol/nero

81
blue/coconut

86
dark blue/brown

13
nero/ice blue

87
nero/cream 
white

19
sierra grey

74
sierra grey/nero

69
dark grey

62
dark grey/nero

73
nero/coconut

66
nero

54
brown

75
marron/nero

67
cognac

11
marron/cognac

98
dark red/nero

97
red/coconut

72
poppy red

07
orange

96
red/cognac

63
red/poppy red

84
poppy red/
champagne

15
pink/sierra grey

16
dark red/ice 
blue

80
coffee

99
cognac/parch-
ment

20
tobacco/cream 
white

03
parchment/
cream white

Zitbekleding, Plano

05
cream white/
sierra grey

12
light grey/ice 
blue

69
dark grey

54
brown

07
orange

84
poppy red/
champagne

HAL

AM Chair zitplaat

Rookie

MedaSlim
Citizen

ID Visitor

HAL Soft





291/2022 ( NL )

 Grand Sofà 

 Reed 

 De elegante stof Reed heeft een fi jn pa-
troon en bestaat uit een mix van linnen, wol 
en katoen. De textuur van de stof die door 
Hella Jongerius ontworpen werd, ziet er 
handgemaakt uit met onregelmatig leven-
dig linnengaren dat de stof een natuurlijke 
uitstraling geeft. Reed is koel en zacht en 
kan perfect gecombineerd worden met 
andere stoff en en materialen.

Reed is verkrijgbaar in 19 kleuren. 

 Home ,  F100 

Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

 7% polyamide, 
48% katoen, 25% 
scheerwol, 20% 
linnen 
 400 g/m²  
 142 cm +/- 2 cm  
 50.000 Martindale 

 Type 5 

 Graad 3–4 
 Graad 3–4 droog 
en nat 

 Mariposa Club Armchair 
 Mariposa Sofa 
 Soft Modular Sofa 
 Softshell Chair 

 Suita 

 Reed 

 05 
 pearl 

 06 
 marble 

 02 
 steel blue 

 19 
 indigo 

 01 
 olive 

 13 
 malachite 

 14 
 ivy 

 15 
 charcoal 

 16 
 anthracite 

 04 
 sand 

 03 
 stone 

 12 
 truffl  e 

 11 
 nutmeg 

 09 
 rose quartz 

 10 
 brick 

 18 
 chestnut 

 07 
 canary 

 08 
 canola 

 17 
 golden brown 

v

28 1/2022 (NL)

AC 5 Group

ID Chair Concept

Monopod

Softshell Chair
Unix Chair

HAL

Plano

Plano is een stevige, vlak geweven stof 
met een platte, gelijkmatige structuur. De 
ruime keuze aan tweekleurige patronen 
met nieuwe, delicate uitgewassen 
schakeringen, omvat veel relatief nieuwe 
kleurtinten. Een groot aantal daarvan 
is afgestemd op het kleurenpalet van 
Hopsak. Dankzij de slijtvastheid en lange 
levensduur, is Plano tevens de ideale 
keuze voor kantoormeubels.

Plano is verkrijgbaar in 39 kleuren. 

Home/Office, F30
Materiaal
Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

100% polyester

Zitbekleding, Plano (voor bestellin-
gen van 6 of meer)

265 g/m²
142 cm +/- 2 cm
80.000 Martin-
dale
Type 6

Graad 4–5
Graad 4–5 droog 
en nat

Mariposa Club Armchair

Plano

05
cream white/
sierra grey

18
light grey/
sierra grey

39
yellow/pastel 
green

68
avocado

34
grass green/
forest

61
classic green/
cognac

41
classic green/
forest

52
mint/forest

12
light grey/ice 
blue

17
forest/sierra 
grey

40
coconut/forest

43
petrol/nero

81
blue/coconut

86
dark blue/brown

13
nero/ice blue

87
nero/cream 
white

19
sierra grey

74
sierra grey/nero

69
dark grey

62
dark grey/nero

73
nero/coconut

66
nero

54
brown

75
marron/nero

67
cognac

11
marron/cognac

98
dark red/nero

97
red/coconut

72
poppy red

07
orange

96
red/cognac

63
red/poppy red

84
poppy red/
champagne

15
pink/sierra grey

16
dark red/ice 
blue

80
coffee

99
cognac/parch-
ment

20
tobacco/cream 
white

03
parchment/
cream white

Zitbekleding, Plano

05
cream white/
sierra grey

12
light grey/ice 
blue

69
dark grey

54
brown

07
orange

84
poppy red/
champagne

HAL

AM Chair zitplaat

Rookie

MedaSlim
Citizen

ID Visitor

HAL Soft





30 1/2022 ( NL )

 ID Chair Concept 

 Refl ect 

 Refl ect is een duurzame stof gemaakt van 
gerecycled polyester. Het twillweefsel heeft 
een fi jne oppervlaktestructuur die zacht 
aanvoelt. Refl ect voldoet als zeer solide ma-
teriaal aan de strenge eisen voor gebruik in 
openbare ruimtes.

Hella Jongerius heeft negen kleuren 
ontworpen, die de Vitra Colour & Material 
Library harmonieus aanvullen. Het Kvadrat-
kleurenpalet breidt het assortiment uit met 
35 nieuwe tinten. Er kunnen lichte kleurver-
schillen zijn. 

 Home/Offi  ce ,  F40 

Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

 100% gerecycled 
polyester 
 310 g/m² 
 142 cm +/- 2 cm 
 100.000 Martin-
dale 
 Type 6 

 Graad 4–5 
 Graad 4–5 droog 
en nat 

 ID Visitor 

 Refl ect 

 01 
 jade grey 

 02 
 canary 

 03 
 saff ron 

 04 
 red 

 05 
 dark red 

 06 
 green-grey 

 07 
 green 

 08 
 electric blue 

 09 
 anthracite 





311/2022 ( NL )

 Mariposa Sofa 

 Savana 

 Savana is een gemengde stof die 
geweven wordt van vezels met een 
verschillende dikte. Daardoor krijgt ze een 
onregelmatige textuur met een leven-
dig en elegant uitzicht.  Een scala aan 
getemperde en natuurlijke aardetinten, 
in combinatie met het droge, prettig 
aanvoelende textiel, benadrukken de 
Italiaanse fl air van de stof.

Savana is verkrijgbaar in 8 kleuren. 

 Home ,  F80 

Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

 8% polyamide, 
19% katoen, 50% 
polyacryl, 23% 
linnen 

 Mariposa Club Armchair 

 820 g/m² 
 140 cm  
 30.000 Martindale 

 Typ 5 

 Graad 3–4 
 Graad 3–4 droge 
en natte 

 Soft Modular Sofa 

 Suita Club Armchair 
 Suita 

 Grand Sofà 

 Savana 

 01 
 pearl melange 

 02 
 sand melange 

 03 
 mauve melange 

 04 
 papyrus 
melange 

 05 
 pebble melange 

 06 
 sierra grey 
melange 

 07 
 nutmeg melange 

 08 
 graphite 
melange 



30 1/2022 ( NL )

 ID Chair Concept 

 Refl ect 

 Refl ect is een duurzame stof gemaakt van 
gerecycled polyester. Het twillweefsel heeft 
een fi jne oppervlaktestructuur die zacht 
aanvoelt. Refl ect voldoet als zeer solide ma-
teriaal aan de strenge eisen voor gebruik in 
openbare ruimtes.

Hella Jongerius heeft negen kleuren 
ontworpen, die de Vitra Colour & Material 
Library harmonieus aanvullen. Het Kvadrat-
kleurenpalet breidt het assortiment uit met 
35 nieuwe tinten. Er kunnen lichte kleurver-
schillen zijn. 

 Home/Offi  ce ,  F40 

Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

 100% gerecycled 
polyester 
 310 g/m² 
 142 cm +/- 2 cm 
 100.000 Martin-
dale 
 Type 6 

 Graad 4–5 
 Graad 4–5 droog 
en nat 

 ID Visitor 

 Refl ect 

 01 
 jade grey 

 02 
 canary 

 03 
 saff ron 

 04 
 red 

 05 
 dark red 

 06 
 green-grey 

 07 
 green 

 08 
 electric blue 

 09 
 anthracite 
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Allstar
ID Air Unix Chair

Silk Mesh

Silk Mesh is een driedimensionale, volu-
mineuze stof. De luchtcellen in de regel-
matige honingraatstructuur maken de stof 
niet alleen heerlijk zacht, maar zorgen 
ook voor een aangename temperatuur. 
Silk Mesh is zeer sterk en daardoor prima 
geschikt voor kantooromgevingen.

Silk Mesh is verkrijgbaar in 7 kleuren.

Home/Office

Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

100% polyester

Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

33% polyamide, 
67% polyester

300 g/m²
170 cm +/- 3 cm
40.000 Martin-
dale
Type 6

Graad 4–5
Graad 4–5 droog 
en nat

300 g/m²
170 cm +/- 3 cm
100.000 Martin-
dale
Type 6

Graad 4–5
Graad 4–5 droog 
en nat

66
nero

Silk Mesh

ID Soft
ID Mesh

Silk Mesh

24
soft grey

21
dim grey

67
asphalt

77
brick

01
olive green

02
smoke blue

ID Visitor Air

ID Visitor Mesh



v

331/2022 (NL)

SingleKnit

01
light grey

04
dark grey

05
black

03
brown

02
red

SingleKnit

SingleKnit is een tricotbekleding die 
speciaal gemaakt is voor de bureaustoel 
Pivot. De tricotstructuur is slipvast en 
voorkomt schuiven op de zitting. Dit sterke 
technische tricot is ideaal voor kantoor-
toepassingen. 

SingleKnit is verkrijgbaar in 5 kleuren.

Home/Office
Materiaal

Gewicht
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

5% elasthan, 
95% polyester
475 g/m²
40.000 Martin-
dale
Type 6

Graad 4–5
Graad 4–5 droog 
en nat

Pivot Counter Stool
Pivot High Stool
Pivot Stool

v

32 1/2022 (NL)

Allstar
ID Air Unix Chair

Silk Mesh

Silk Mesh is een driedimensionale, volu-
mineuze stof. De luchtcellen in de regel-
matige honingraatstructuur maken de stof 
niet alleen heerlijk zacht, maar zorgen 
ook voor een aangename temperatuur. 
Silk Mesh is zeer sterk en daardoor prima 
geschikt voor kantooromgevingen.

Silk Mesh is verkrijgbaar in 7 kleuren.

Home/Office

Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

100% polyester

Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

33% polyamide, 
67% polyester

300 g/m²
170 cm +/- 3 cm
40.000 Martin-
dale
Type 6

Graad 4–5
Graad 4–5 droog 
en nat

300 g/m²
170 cm +/- 3 cm
100.000 Martin-
dale
Type 6

Graad 4–5
Graad 4–5 droog 
en nat

66
nero

Silk Mesh

ID Soft
ID Mesh

Silk Mesh

24
soft grey

21
dim grey

67
asphalt

77
brick

01
olive green

02
smoke blue

ID Visitor Air

ID Visitor Mesh
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ID Soft

Striped Knit 

Striped Knit is een aansluitende gebreide 
stof voor de rugleuning van ID Soft. Het 
licht gestructureerde oppervlak en het 
gestreepte patroon voegen een fris 
huiselijk accent toe aan elke kantoorom-
geving.
 
Striped Knit is verkrijgbaar in twee kleur-
varianten.

Home/Office
Materiaal

Gewicht
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

4% elasthan, 
96% polyester
540 g/m² +/- 10%
40.000 Martin-
dale
Type 6

graad 4-5
Graad 4–5 droog 
en nat

01
brick/orange

02
ink blue/tur-
quoise

Striped Knit



v
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Amoebe
Visiona Stool

Tonus

Tonus is een klassieke wollen stof met een 
vlak weefpatroon die aangenaam zacht 
en flexibel aanvoelt. De diepe intensiteit 
van de Tonus-kleuren - uiteenlopend van 
warm en aards goud dat oosterse mythen 
en specerijen oproept, tot koele noordse 
tinten in het aquamarijnspectrum - ver-
leent de stof een unieke weelderigheid.

Tonus is verkrijgbaar in 14 kleuren.

Home, F100
Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

90% scheerwol, 
10% helanca

Cone Chair 
Heart Cone Chair

Organic Chair Living Tower

490 g/m²
140 cm 
100.000 Martin-
dale
Type 5

Graad 3
Graad 3–4 droog 
en nat

Tonus

02
dark blue

03
red

Tonus

57
lime green

58
grass green

50
blue

51
royal blue

02
dark blue

43
truffle

01
black

54
dark red

55
hibiscus

56
dark magenta

03
red

53
dark orange

52
dark yellow

Tonus

57
lime green

58
grass green

50
blue

51
royal blue

02
dark blue

01
black

43
truffle

54
dark red

55
hibiscus

56
dark magenta

03
red

53
dark orange

52
dark yellow

40
ivory
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ID Soft

Striped Knit 

Striped Knit is een aansluitende gebreide 
stof voor de rugleuning van ID Soft. Het 
licht gestructureerde oppervlak en het 
gestreepte patroon voegen een fris 
huiselijk accent toe aan elke kantoorom-
geving.
 
Striped Knit is verkrijgbaar in twee kleur-
varianten.

Home/Office
Materiaal

Gewicht
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

4% elasthan, 
96% polyester
540 g/m² +/- 10%
40.000 Martin-
dale
Type 6

graad 4-5
Graad 4–5 droog 
en nat

01
brick/orange

02
ink blue/tur-
quoise

Striped Knit



v
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Citizen
Soft Modular Sofa

Alcove

Track

Track is een middelzware wollen stof met 
een subtiel patroon van fijne diagonale 
strepen, wat voor een sportieve, frisse uits-
traling zorgt. Dankzij zijn hoge kwaliteit is 
de stof geschikt voor kantooromgevingen, 
maar zorgt hij ook voor een mooi accent in 
thuisinterieurs. 

Track is verkrijgbaar in 25 kleuren.

Home/Office, F120
Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

10% polyamide, 
90% scheerwol

480 g/m² 
143 cm +/- 2 cm 
100.000 Martin-
dale
Type 6

Graad 4–5
Graad 4–5 droog 
en nat

Alcove Plus

Track

01
parchment/
cream

02
light grey/cream

05
soft mint/cream

09
lime/soft mint

06
mint/cream

03
ice blue/cream

07
mid-grey/cream

23
mid-grey/iron 
grey

21
teal blue/nero

20
aqua/nero

24
anthracite/mid-
grey

17
chestnut/ink 
blue

18
royal blue/
chestnut

19
royal blue/nero

22
forest/black

25
nero

10
yellow/cream

11
pastel green/
canola

04
cognac/mustard

12
yellow/coral

08
pink/mustard

13
pink/coral

14
dark magenta/
chestnut

15
brick/dark red

16
dark red/nero

Soft Work





371/2022 ( NL )

 Rookie 

 Tress 

 Tress is een vlak geweven stof met een 
levendige look dankzij het contrast tussen 
zijn gelijkmatige structuur en de natuurli-
jke melange van kleuren. De combinatie 
van garens met gevarieerde tinten creëert 
een harmonieuze maar toch krachtige 
uitstraling. Dankzij het hoge wolgehalte 
is Tress een duurzaam, onderhouds-
vriendelijk materiaal met een gezellige 
uitstraling.

Tress is verkrijgbaar in 22 kleuren. 

 Home/Offi  ce ,  F80 

Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

 8% polyamide, 
73% scheerwol, 
19% polyester 

 Alcove 

 310 g/m²  
 142 cm +/- 2 cm  
 40.000 Martindale 

 Type 6 

 Graad 4-5 
 Graad 4–5 droog 
en nat 

 Allstar 

 Tress 

 01 
 light grey 
melange 

 02 
 papyrus 
melange 

 03 
 camel melange 

 04 
 canola melange 

 05 
 pale rose 
melange 

 06 
 ice grey mel-
ange 

 07 
 emerald 
melange 

 08 
 aubergine 
melange 

 09 
 brown melange 

 10 
 pebble melange 

 11 
 blue-grey 
melange 

 12 
 steel blue 
melange 

 13 
 teal blue 
melange 

 14 
 brandy melange 

 15 
 chestnut 
melange 

 16 
 blackberry 
melange 

 17 
 plum melange 

 18 
 royal blue 
melange 

 19 
 blue melange 

 20 
 mid-grey 
melange 

 21 
 anthracite 
melange 

 22 
 black melange 

 Soft Modular Sofa 
 Softshell Chair Alcove Plus

v
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Citizen
Soft Modular Sofa

Alcove

Track

Track is een middelzware wollen stof met 
een subtiel patroon van fijne diagonale 
strepen, wat voor een sportieve, frisse uits-
traling zorgt. Dankzij zijn hoge kwaliteit is 
de stof geschikt voor kantooromgevingen, 
maar zorgt hij ook voor een mooi accent in 
thuisinterieurs. 

Track is verkrijgbaar in 25 kleuren.

Home/Office, F120
Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

10% polyamide, 
90% scheerwol

480 g/m² 
143 cm +/- 2 cm 
100.000 Martin-
dale
Type 6

Graad 4–5
Graad 4–5 droog 
en nat

Alcove Plus

Track

01
parchment/
cream

02
light grey/cream

05
soft mint/cream

09
lime/soft mint

06
mint/cream

03
ice blue/cream

07
mid-grey/cream

23
mid-grey/iron 
grey

21
teal blue/nero

20
aqua/nero

24
anthracite/mid-
grey

17
chestnut/ink 
blue

18
royal blue/
chestnut

19
royal blue/nero

22
forest/black

25
nero

10
yellow/cream

11
pastel green/
canola

04
cognac/mustard

12
yellow/coral

08
pink/mustard

13
pink/coral

14
dark magenta/
chestnut

15
brick/dark red

16
dark red/nero

Soft Work
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Physix

TrioKnit

TrioKnit is een sterke, zelfdragende gew-
even stof met een lichte glans. Door zijn 
stevige kwaliteit en enigszins technische 
uitstraling is TrioKnit bijzonder geschikt 
voor gebruik in kantooromgevingen. 
Dankzij haar ingetogen kleurenpalet 
kan de stof gemakkelijk gecombineerd 
worden met andere materialen.

TrioKnit is verkrijgbaar in 6 kleuren.

Home/Office
Materiaal

Gewicht
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

4% elasthan, 96% 
polyester
607 g/m²
40.000 Martin-
dale
Type 6

Graad 4–5
Graad 4–5 droog 
en nat

TrioKnit
07
silver grey

09
ice grey

08
pebble grey

03
reed

10
brick

06
black pearl



v
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Fauteuil de Salon
Fauteuil Direction

ID Visitor

ID Chair Concept

Softshell Chair
Visiona Stool

Twill

Dankzij het hoge percentage natuurlijke 
vezels voelt Twill zeer aangenaam aan 
en heeft het een uitnodigende uitstraling. 
In deze extreem duurzame en slijtvaste 
stof zijn de kwaliteiten van meubels voor 
wooninterieurs gecombineerd met de 
hoge eisen van de projectsector.

Twill is verkrijgbaar in 18 kleuren.

Home/Office, F60
Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

30% polyamide, 
70% scheerwol

Rookie

325 g/m²
155 cm +/- 2 cm
100.000 Martin-
dale
Type 6

Graad 4–5
Graad 4–5 droog 
en nat

AC 5 Group

Twill

08
pearl

09
jade grey

01
light grey

10
ice blue

16
avocado

15
green

17
green-grey

03
blue-grey

04
ink blue

06
dark grey

07
black

05
brown

11
coconut

12
dark red

02
cognac

14
brick

13
light red

18
canola

Fauteuil Direction Pivotant
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38 1/2022 (NL)

Physix

TrioKnit

TrioKnit is een sterke, zelfdragende gew-
even stof met een lichte glans. Door zijn 
stevige kwaliteit en enigszins technische 
uitstraling is TrioKnit bijzonder geschikt 
voor gebruik in kantooromgevingen. 
Dankzij haar ingetogen kleurenpalet 
kan de stof gemakkelijk gecombineerd 
worden met andere materialen.

TrioKnit is verkrijgbaar in 6 kleuren.

Home/Office
Materiaal

Gewicht
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

4% elasthan, 96% 
polyester
607 g/m²
40.000 Martin-
dale
Type 6

Graad 4–5
Graad 4–5 droog 
en nat

TrioKnit
07
silver grey

09
ice grey

08
pebble grey

03
reed

10
brick

06
black pearl
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Volo

Volo is een wolmengsel met een delica-
te structuur dat zijn elegante uitstraling 
ontleent aan een verfijnd weefpatroon. De 
sterke, effen kleuren komen optimaal tot hun 
recht in deze expressieve stof, die bovendien 
aangenaam aanvoelt. Dankzij de zachte 
uitstraling en aantrekkelijke structuur, is Volo 
perfect geschikt voor wooninterieurs, maar 
het leent zich tevens uitstekend voor gebruik 
in de contractsector.

Volo is verkrijgbaar in 17 kleuren. 

Home/Office, F60
Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

15% polyamide, 
85% scheerwol

Allstar

Fauteuil Direction Pivotant

Mariposa Sofa
Suita

Soft Modular Sofa
Softshell Chair

Alcove
ID Visitor

Amoebe

ID Chair Concept

Monopod
Petit Repos Visiona Stool

435 g/m²
145 cm +/- 3 cm
100.000 Martin-
dale
Type 6

Graad 4–5
Graad 4–5 droog 
en nat

Rookie

Suita Club Armchair

Volo

04
lemon

06
summer grass

07
fern

08
green-grey

56
teal blue

51
ice blue

10
indigo

11
night blue

14
iron grey

15
mid-grey

02
dark grey

16
black

13
moor brown

69
marron

77
brick

12
red

05
canola

Mariposa Club Armchair

Repos & Grand Repos

Suita Club Sofa

Alcove Plus

HAL Lounge Chair
HAL Soft

Fauteuil de Salon
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Materiaal GewichtBreedte

NovaF20 100% polyester

PlanoF30 100% polyester

Mello

F40

80% katoen, 20% polyester

Laser 100% polyester Trevira CS

Linho 9% polyamide, 91% linnen

Reed 7% polyamide, 48% katoen, 
25% scheerwol, 20% linnen

HopsakF60 100% polyamide

Olimpo 70% linnen, 30% viscose

Twill 30% polyamide, 70% scheerwol

Volo 15% polyamide, 85% scheerwol

CorsaroF80 5% polyamide, 10% katoen, 
46% polyacryl, 5% linnen, 
20% wol, 14% polyester

Cosy 2 20% polyamide, 80% scheerwol

Dumet 9% polyamide, 46% katoen, 
8% linnen, 22% wol, 15% viscose

Iroko 2 32% katoen, 48% polyacryl, 
20% polyester

Tonus 90% scheerwol, 10% helanca

AuraF100 3% polyamide, 97% scheerwol

F120 Credo 5% polyamide, 95% scheerwol

Overzicht van bekledingsmaterialen
Stoffen met een prijsgroep

Vinyl Valencia 22% polyester, 78% PVC

400 g/m²142 cm +/- 2 cm

650 g/m² 137 cm

265 g/m²142 cm +/- 2 cm

530 g/m²142 cm +/- 2 cm

520 g/m²145 cm +/- 2 cm

450 g/m² 137 cm +/- 2 cm 

400 g/m² 142 cm +/- 2 cm 

550 g/m²127 cm +/- 2 cm

520 g/m²146 cm +/- 3 cm

325 g/m²155 cm +/- 2 cm

435 g/m²145 cm +/- 3 cm

450 g/m² 140 cm +/- 2 cm 

590 g/m²154 cm +/- 2 cm

485 g/m²147 cm +/- 2 cm

700 g/m²152 cm +/- 3 cm 

490 g/m²140 cm 

390 g/m² 144 cm +/- 2 cm

640 g/m²145 cm +/- 2 cm

Tress 8% polyamide, 73% scheerwol, 
19% polyester

310 g/m² 142 cm +/- 2 cm 

Checker 77% katoen, 23% polyester 467 g/m²140 cmF200

Slijtvastheid

60.000 

(Martindale)

80.000 

40.000 

30.000 

200.000 

30.000 

100.000 

100.000 

35.000 

50.000 

40.000 

40.000 

18.000 

40.000 

20.000 

50.000 

100.000 

100.000 

20.000 

n/a

Reflect 100% gerecycled polyester 310 g/m²142 cm +/- 2 cm 100.000 

Savana 8% polyamide, 19% katoen, 
50% polyacryl, 23% linnen

820 g/m²140 cm 30.000 

Nubia 2% polyamide, 30% scheerwol, 
25% polyacryl, 43% polyester

570 g/m²140 cm 35.000 

Track 10% polyamide, 90% scheerwol 480 g/m² 143 cm +/- 2 cm 100.000 
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Volo

Volo is een wolmengsel met een delica-
te structuur dat zijn elegante uitstraling 
ontleent aan een verfijnd weefpatroon. De 
sterke, effen kleuren komen optimaal tot hun 
recht in deze expressieve stof, die bovendien 
aangenaam aanvoelt. Dankzij de zachte 
uitstraling en aantrekkelijke structuur, is Volo 
perfect geschikt voor wooninterieurs, maar 
het leent zich tevens uitstekend voor gebruik 
in de contractsector.

Volo is verkrijgbaar in 17 kleuren. 

Home/Office, F60
Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

15% polyamide, 
85% scheerwol

Allstar

Fauteuil Direction Pivotant

Mariposa Sofa
Suita

Soft Modular Sofa
Softshell Chair

Alcove
ID Visitor

Amoebe

ID Chair Concept

Monopod
Petit Repos Visiona Stool

435 g/m²
145 cm +/- 3 cm
100.000 Martin-
dale
Type 6

Graad 4–5
Graad 4–5 droog 
en nat

Rookie

Suita Club Armchair

Volo

04
lemon

06
summer grass

07
fern

08
green-grey

56
teal blue

51
ice blue

10
indigo

11
night blue

14
iron grey

15
mid-grey

02
dark grey

16
black

13
moor brown

69
marron

77
brick

12
red

05
canola

Mariposa Club Armchair

Repos & Grand Repos

Suita Club Sofa

Alcove Plus

HAL Lounge Chair
HAL Soft

Fauteuil de Salon
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Duo Knit 4% elasthan, 96% polyester

Diamond Mesh 100% polyester

FleeceNet 46% polyamide, 1% elasthan, 
53% polyester

Materiaal GewichtBreedte

Silk Mesh colours 100% polyester

Netline 100% polyester

SingleKnit 5% elasthan, 95% polyester

TrioKnit 4% elasthan, 96% polyester

Stoffen zonder prijsgroep

Silk Mesh nero 33% polyamide, 67% polyester

Coda 10% nylon, 90% scheerwol

Intreccio 23% katoen, 77% scheerwol

Vinyl ETS 15% katoen, 85% PVC

Tricot Slow Chair 100% polyester

LightNet 60% polyamide, 40% polyester

540 g/m² +/- 10%

860 g/m²140 cm

600 g/m²165 cm

430 g/m²135 cm +/- 2 cm

780 g/m²140 cm

300 g/m²170 cm +/- 3 cm

1.230 g/m²140 cm

360 g/m²

475 g/m²

607 g/m²

607 g/m²

380 g/m²125 cm +/- 3 cm

Netweave 
Aluminium Chair

71% polyurethaan, 29% polyester 630 g/m²138 cm +/- 2 cm 

Brink 15% polyamide, 85% wol 320 g/m²150 cm +/- 2 cm 50.000 

40.000 

100.000 

Slijtvastheid
(Martindale)

45.000 

100.000 

18.000 

100.000 

100.000 

40.000 

40.000 

40.000 

40.000 

n/a

n/a

40.000 

Striped Knit 4% elasthan, 96% polyester 540 g/m² +/- 10% 40.000 
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Kvadrat-selectie

De Vitra-collectie van duurzaam, hoog-
waardig textiel wordt aangevuld met 
Kvadrat-stoffen. Dankzij dit uitgebreide 
assortiment wordt het nog eenvoudiger 
om de ideale bekledingsstof te vinden 
voor het door u gekozen Vitra-meubel. De 
kleuren van de Kvadrat-stoffen zijn perfect 
afgestemd op andere Vitra-afwerkingen, 
zodat tal van harmonieuze combinaties 
mogelijk zijn.
Het volledige kleurenpalet van de Kvadrat-
stoffen vindt u op Kvadrat.dk.

Divina 3

Canvas 2

, F120 

, F60 

Deze stof heeft een uitgesproken struc-
tuur, waardoor hij bijzonder geschikt is 
voor grote oppervlakken. 
De kleuren danken hun uitzonderlijke rijk-
dom aan het gebruik van zes verschillend 
getinte garens per kleur.
Slijtvast en duurzaam.

Canvas 2 is verkrijgbaar in 45 kleuren

Stukgeverfde, soepele stof met een richt-
ingloos, glad en gelijkmatig oppervlak. 
Het regelmatige oppervlak verbetert de 
zuiverheid van de kleuren.
Slijtvast en duurzaam.

Divina 3 is verkrijgbaar in 107 kleuren.

Materiaal
10% nylon, 90% scheerwol

Materiaal
100% scheerwol
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Duo Knit 4% elasthan, 96% polyester

Diamond Mesh 100% polyester

FleeceNet 46% polyamide, 1% elasthan, 
53% polyester

Materiaal GewichtBreedte

Silk Mesh colours 100% polyester

Netline 100% polyester

SingleKnit 5% elasthan, 95% polyester

TrioKnit 4% elasthan, 96% polyester

Stoffen zonder prijsgroep

Silk Mesh nero 33% polyamide, 67% polyester

Coda 10% nylon, 90% scheerwol

Intreccio 23% katoen, 77% scheerwol

Vinyl ETS 15% katoen, 85% PVC

Tricot Slow Chair 100% polyester

LightNet 60% polyamide, 40% polyester

540 g/m² +/- 10%

860 g/m²140 cm

600 g/m²165 cm

430 g/m²135 cm +/- 2 cm

780 g/m²140 cm

300 g/m²170 cm +/- 3 cm

1.230 g/m²140 cm

360 g/m²

475 g/m²

607 g/m²

607 g/m²

380 g/m²125 cm +/- 3 cm

Netweave 
Aluminium Chair

71% polyurethaan, 29% polyester 630 g/m²138 cm +/- 2 cm 

Brink 15% polyamide, 85% wol 320 g/m²150 cm +/- 2 cm 50.000 

40.000 

100.000 

Slijtvastheid
(Martindale)

45.000 

100.000 

18.000 

100.000 

100.000 

40.000 

40.000 

40.000 

40.000 

n/a

n/a

40.000 

Striped Knit 4% elasthan, 96% polyester 540 g/m² +/- 10% 40.000 
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Stukgeverfde, soepele stof met een richtin-
gloos, glad en gelijkmatig oppervlak. Het 
levendige melange-effect wordt gecreëerd 
door ongeverfd en zwart geverfd wollen 
garen te mengen en vervolgens te stukver-
ven na het weefproces. Hierdoor ontstaat 
een unieke, dynamische look.
Slijtvast en duurzaam.

Divina Melange 3 is verkrijgbaar in 51 
kleuren.

Soepele materiaalgeverfde stof met een 
glad, richtingloos en consistent oppervlak. 
De volle en subtiele structuur brengt het 
genuanceerde kleurenpalet tot leven en 
zorgt voor een levendige uitstraling.
Slijtvast en duurzaam.

Divina MD is verkrijgbaar in 33 kleuren.

Divina MD , F120 

Divina Melange 3, F120 

Wol biedt dit materiaal een uitstekende 
flexibiliteit en is zeer duurzaam, terwijl 
viscose de glans en diepte van de kleuren 
versterkt. Een klassieke, tijdloze stof in een 
ruime waaier van tinten.
Slijtvast en duurzaam.

Hallingdal 65 is verkrijgbaar in 109 
kleuren.

Hallingdal 65, F140 

Materiaal

Materiaal

Materiaal

100% scheerwol

100% scheerwol

70% scheerwol, 30% viscose
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Het innovatieve weefsel van deze stof 
zorgt voor een complex driedimensio-
naal oppervlak en de combinatie van 
drie verschillende tinten draagt bij tot de 
levendige uitstraling ervan.
Slijtvast en duurzaam.

Steelcut Trio 3 is verkrijgbaar in 87 
kleuren.

De strakke, vlak geweven stof zorgt voor 
een subtiele, minimalistische oppervlakte-
textuur. Elke tint bestaat uit een com-
binatie van zes verschillend gekleurde 
garens, wat een uitzonderlijke kleurdiepte 
oplevert.
Slijtvast en duurzaam.

Remix 3 is verkrijgbaar in 72 kleuren.

Steelcut Trio 3 , F100 

, F80 

Dankzij de structurele eigenschappen 
van Helanca-garen is Tonus elastisch en 
geschikt voor moderne organische meu-
bels. Het brengt kleuren tot leven op een 
levendige, nauwkeurige manier.
Slijtvast en duurzaam.

Tonus 4 is verkrijgbaar in 49 kleuren.

Tonus 4, F100 

Materiaal

Materiaal

Materiaal
90% scheerwol, 10% helanca

10% nylon, 90% scheerwol

10% nylon, 90% scheerwol
Remix 3
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Stukgeverfde, soepele stof met een richtin-
gloos, glad en gelijkmatig oppervlak. Het 
levendige melange-effect wordt gecreëerd 
door ongeverfd en zwart geverfd wollen 
garen te mengen en vervolgens te stukver-
ven na het weefproces. Hierdoor ontstaat 
een unieke, dynamische look.
Slijtvast en duurzaam.

Divina Melange 3 is verkrijgbaar in 51 
kleuren.

Soepele materiaalgeverfde stof met een 
glad, richtingloos en consistent oppervlak. 
De volle en subtiele structuur brengt het 
genuanceerde kleurenpalet tot leven en 
zorgt voor een levendige uitstraling.
Slijtvast en duurzaam.

Divina MD is verkrijgbaar in 33 kleuren.

Divina MD , F120 

Divina Melange 3, F120 

Wol biedt dit materiaal een uitstekende 
flexibiliteit en is zeer duurzaam, terwijl 
viscose de glans en diepte van de kleuren 
versterkt. Een klassieke, tijdloze stof in een 
ruime waaier van tinten.
Slijtvast en duurzaam.

Hallingdal 65 is verkrijgbaar in 109 
kleuren.

Hallingdal 65, F140 

Materiaal

Materiaal

Materiaal

100% scheerwol

100% scheerwol

70% scheerwol, 30% viscose
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Tonus 4
Remix 3

Divina MD

Divina 3
Divina Melange 3

Steelcut Tri
o 3

Hallingdal 65

Canvas 2

AC 5 Work • • •

Alcove Sofa Plus, Alcove Sofa • • • • • • •

Allstar • • • • • •

AM Chair • •  

Amoebe • • • • •
Dancing Wall • • • • • •
EPA Full upholstery •
EPC Full upholstery • • •

EPA & EPC Seat upholstery • • • • • • •
Fauteuil de Salon/ Fauteuil Direction • • • • • • •
HAL Lounge Chair • • • •
HAL seat upholstery • • • • • • •
HAL Soft • • • • • • •
ID Soft, ID Mesh / ID Air / ID Cloud seat only • • • • • • •
ID Trim / ID Trim L • • • •
ID Visitor Soft, ID Visitor Mesh/Air seat only • • • • • • •
ID Visitor Trim • • • • 
Mariposa • • • • •

Mariposa Club Armchair • • • • •

Monopod • • • • • •

Organic Chair • • • • •

Repos /  Grand Repos • • • • •

Petit Repos • • • • •
Rookie • • • • •

Soft Modular Sofa • • • • • •

Softshell Chair • • • • • • •
Soft Work • • • • •

Suita / Suita Club • • • • •

Visiona Stool • • • • • • •

Wire Chair • • • •

Workbays • • • •
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AC 5 Group
Allstar

Coconut Chair
Eames Tandem Seating ETS

ID Visitor Soft
Lobby Chair

Soft Modular Sofa
Soft Pad Chaise

Softshell Chair

Grand Executive & Grand Conference

MedaSlim
Cité

Leder

72
snow

66
nero

68
chocolate

Elephant Pad

Leder

De standaard lederkwaliteit die door 
Vitra wordt gebruikt, is een robuust, 
geverfd en gepigmenteerd reliëfleder met 
een gelijkmatig nerfpatroon. De slijtvas-
theid en onderhoudsvriendelijkheid van 
dit leder maken het tevens geschikt voor 
gebruik in kantoren. 

Leder is verkrijgbaar in 16 kleuren.

Home/Office, L20

Lichtechtheid

Dikte
Wrijfechtheid

Materiaal

Plywood Group

Sterk runderleder 
met een karakteris-
tiek, gelijkmatig 
nerfpatroon

1,1 - 1,3 mm

Type 6

Graad 4 droog en 
nat

Citizen Suita

Leder

72
snow

73
clay

64
cement

71
sand

21
dim grey

67
asphalt

59
jade

61
umbra grey

66
nero

68
chocolate

69
marron

87
plum

70
red

22
red stone

97
cognac

75
camel

Suita Club Armchair
Suita Club Sofa

Materiaal bekleding (LCM 

Leather, LCW Leather)

66
nero

Rookie

ID Trim/Trim L
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Tonus 4
Remix 3

Divina MD

Divina 3
Divina Melange 3

Steelcut Tri
o 3

Hallingdal 65

Canvas 2

AC 5 Work • • •

Alcove Sofa Plus, Alcove Sofa • • • • • • •

Allstar • • • • • •

AM Chair • •  

Amoebe • • • • •
Dancing Wall • • • • • •
EPA Full upholstery •
EPC Full upholstery • • •

EPA & EPC Seat upholstery • • • • • • •
Fauteuil de Salon/ Fauteuil Direction • • • • • • •
HAL Lounge Chair • • • •
HAL seat upholstery • • • • • • •
HAL Soft • • • • • • •
ID Soft, ID Mesh / ID Air / ID Cloud seat only • • • • • • •
ID Trim / ID Trim L • • • •
ID Visitor Soft, ID Visitor Mesh/Air seat only • • • • • • •
ID Visitor Trim • • • • 
Mariposa • • • • •

Mariposa Club Armchair • • • • •

Monopod • • • • • •

Organic Chair • • • • •

Repos /  Grand Repos • • • • •

Petit Repos • • • • •
Rookie • • • • •

Soft Modular Sofa • • • • • •

Softshell Chair • • • • • • •
Soft Work • • • • •

Suita / Suita Club • • • • •

Visiona Stool • • • • • • •

Wire Chair • • • •

Workbays • • • •
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Monopod
Petit Repos
Repos & Grand Repos

Leder (met kontrastnaad)

72
snow

73
clay

64
cement

71
sand

21
dim grey

67
asphalt

59
jade

61
umbra grey

66
nero

68
chocolate

69
marron

87
plum

70
red

22
red stone

97
cognac

75
camel

Eames Aluminium Group
Eames Soft Pad Group

Leder/achterzijde Plano

72/88
snow/white

73/03
clay/parch-
ment/cream 
white

64/82
cement/ grey/
stone

71/80
sand/coffee

21/19
dim grey/sierra 
grey

67/69
asphalt/dark 
grey

59/40
jade/ coconut/
forest

61/69
umbra grey/
dark grey

66/66
nero/nero

68/54
chocolate/
brown

69/54
marron/brown

87/54
plum/brown

70/72
red/poppy red

22/96
red stone/ red/
cognac

97/67
cognac/cognac

75/80
camel/coffee
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Wire Chair

Leder/achterzijde 
Leder

72
snow

Leder/achterzijde Plano

73/03
clay/parch-
ment/cream 
white

64/82
cement/ grey/
stone

71/80
sand/coffee

21/19
dim grey/sierra 
grey

67/69
asphalt/dark 
grey

59/40
jade/ coconut/
forest

61/69
umbra grey/
dark grey

66/66
nero/nero

68/54
chocolate/
brown

69/54
marron/brown

87/54
plum/brown

70/72
red/poppy red

22/96
red stone/ red/
cognac

97/67
cognac/cognac

75/80
camel/coffee
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Monopod
Petit Repos
Repos & Grand Repos

Leder (met kontrastnaad)

72
snow

73
clay

64
cement

71
sand

21
dim grey

67
asphalt

59
jade

61
umbra grey

66
nero

68
chocolate

69
marron

87
plum

70
red

22
red stone

97
cognac

75
camel

Eames Aluminium Group
Eames Soft Pad Group

Leder/achterzijde Plano

72/88
snow/white

73/03
clay/parch-
ment/cream 
white

64/82
cement/ grey/
stone

71/80
sand/coffee

21/19
dim grey/sierra 
grey

67/69
asphalt/dark 
grey

59/40
jade/ coconut/
forest

61/69
umbra grey/
dark grey

66/66
nero/nero

68/54
chocolate/
brown

69/54
marron/brown

87/54
plum/brown

70/72
red/poppy red

22/96
red stone/ red/
cognac

97/67
cognac/cognac

75/80
camel/coffee
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Coconut Chair
Fauteuil de Salon

Suita Club Armchair

Grand Executive & Grand Conference

Lobby Chair

Grand Relax
Softshell Chair

Soft Modular Sofa

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.

Home/Office, L40

Lichtechtheid

Wrijfechtheid
Dikte

Materiaal Semi-aniline 
nappaleder dat 
zeer zacht en 
soepel aanvoelt

1,1 - 1,3 mm

Type 5

Graad 4 droog en 
nat

Citizen
HAL Lounge Chair

Leder Premium

72
snow

64
cement

65
granite

60
smoke blue

59
jade

58
khaki

61
umbra grey

67
asphalt

66
nero

77
brown

68
chocolate

87
plum

69
marron

93
brandy

22
red stone

97
cognac

74
olive

75
camel

62
ochre

63
cashew

71
sand

73
clay

Suita

Suita Club Sofa
Fauteuil Direction & Pivotant

AC 5 Work

Eames Soft Pad GroupEames Aluminium Group

Leder Premium/achterzijde Plano

72/88
snow/white

64/05
cement/ cream 
white/sierra 
grey

65/19
granite/sierra 
grey

60/69
smoke blue/dark 
grey

59/40
jade/ coconut/
forest

58/40
khaki/ coconut/
forest

61/69
umbra grey/
dark grey

67/69
asphalt/dark 
grey

66/66
nero/nero

77/54
brown/brown

68/54
chocolate/
brown

87/54
plum/brown

69/54
marron/brown

93/11
brandy/ mar-
ron/cognac

22/96
red stone/ red/
cognac

97/67
cognac/cognac

74/80
olive/coffee

75/80
camel/coffee

62/80
ochre/coffee

63/80
cashew/coffee

71/80
sand/coffee

73/03
clay/parch-
ment/cream 
white
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Leder Premium (zwart essen-
hout)

67
asphalt

68
chocolate

66
nero

Leder Premium (Amerikaans kersen-
hout)

72
snow

71
sand

61
umbra grey

58
khaki

77
brown

68
chocolate

66
nero

Lounge Chair
Leder Premium (Santos palissander)

72
snow

93
brandy

87
plum

77
brown

68
chocolate

66
nero

Leder Premium (notenhout, zwart 
gepigmenteerd)

72
snow

61
umbra grey

77
brown

69
marron

68
chocolate

66
nero

Leder Premium (notenhout, zwart 
gepigmenteerd)

72
snow

73
clay

74
olive
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Coconut Chair
Fauteuil de Salon

Suita Club Armchair

Grand Executive & Grand Conference

Lobby Chair

Grand Relax
Softshell Chair

Soft Modular Sofa

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.

Home/Office, L40

Lichtechtheid

Wrijfechtheid
Dikte

Materiaal Semi-aniline 
nappaleder dat 
zeer zacht en 
soepel aanvoelt

1,1 - 1,3 mm

Type 5

Graad 4 droog en 
nat

Citizen
HAL Lounge Chair

Leder Premium

72
snow

64
cement

65
granite

60
smoke blue

59
jade

58
khaki

61
umbra grey

67
asphalt

66
nero

77
brown

68
chocolate

87
plum

69
marron

93
brandy

22
red stone

97
cognac

74
olive

75
camel

62
ochre

63
cashew

71
sand

73
clay

Suita

Suita Club Sofa
Fauteuil Direction & Pivotant

AC 5 Work

Eames Soft Pad GroupEames Aluminium Group

Leder Premium/achterzijde Plano

72/88
snow/white

64/05
cement/ cream 
white/sierra 
grey

65/19
granite/sierra 
grey

60/69
smoke blue/dark 
grey

59/40
jade/ coconut/
forest

58/40
khaki/ coconut/
forest

61/69
umbra grey/
dark grey

67/69
asphalt/dark 
grey

66/66
nero/nero

77/54
brown/brown

68/54
chocolate/
brown

87/54
plum/brown

69/54
marron/brown

93/11
brandy/ mar-
ron/cognac

22/96
red stone/ red/
cognac

97/67
cognac/cognac

74/80
olive/coffee

75/80
camel/coffee

62/80
ochre/coffee

63/80
cashew/coffee

71/80
sand/coffee

73/03
clay/parch-
ment/cream 
white



v

52 1/2022 (NL)

Wire Chair
Leder Premium/achterzijde Leder Premium

72
snow

Leder Premium/achterzijde Plano

64/05
cement/ cream 
white/sierra 
grey

65/19
granite/sierra 
grey

60/69
smoke blue/dark 
grey

59/40
jade/ coconut/
forest

58/40
khaki/ coconut/
forest

61/69
umbra grey/
dark grey

67/69
asphalt/dark 
grey

66/66
nero/nero

77/54
brown/brown

68/54
chocolate/
brown

87/54
plum/brown

69/54
marron/brown

93/11
brandy/ mar-
ron/cognac

22/96
red stone/ red/
cognac

97/67
cognac/cognac

74/80
olive/coffee

75/80
camel/coffee

62/80
ochre/coffee

63/80
cashew/coffee

71/80
sand/coffee

73/03
clay/parch-
ment/cream 
white

Petit Repos
Repos & Grand Repos
Soft Pad Chaise

Monopod

Leder Premium (met kontrastnaad)

72
snow

64
cement

65
granite

60
smoke blue

59
jade

58
khaki

61
umbra grey

67
asphalt

66
nero

77
brown

68
chocolate

87
plum

69
marron

93
brandy

22
red stone

97
cognac

74
olive

75
camel

62
ochre

63
cashew

71
sand

73
clay
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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 wordt er ge-
bruik gemaakt van uiterst kleine hoeveel-
heden van de minst gevaarlijke chemische 
stoffen. 
Dit duurzaam geproduceerde semi-ani-
lineleder verkrijgbaar in 6 kleuren.

Home/Office, L50

Wrijfechtheid

Dikte

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

1,1 - 1,3 mm

Typ 5

Wrijfechtheid Graad 4 droog en 
nat

HAL Lounge Chair

Leder Premium F

72
snow

61
umbra grey

66
nero

68
chocolate

97
cognac

71
sand

Eames Soft Pad GroupEames Aluminium Group

Coconut Chair
Fauteuil de Salon Suita Club Armchair

Grand Executive & Grand Conference

Lobby Chair

Grand Relax
Softshell Chair

Soft Modular Sofa

Citizen
Suita

Suita Club SofaFauteuil Direction & Pivotant

Leder Premium F/achterzijde Plano

72/88
snow/white

61/69
umbra grey/
dark grey

66/66
nero/nero

68/54
chocolate/
brown

97/67
cognac/cognac

71/80
sand/coffee
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Wire Chair
Leder Premium/achterzijde Leder Premium

72
snow

Leder Premium/achterzijde Plano

64/05
cement/ cream 
white/sierra 
grey

65/19
granite/sierra 
grey

60/69
smoke blue/dark 
grey

59/40
jade/ coconut/
forest

58/40
khaki/ coconut/
forest

61/69
umbra grey/
dark grey

67/69
asphalt/dark 
grey

66/66
nero/nero

77/54
brown/brown

68/54
chocolate/
brown

87/54
plum/brown

69/54
marron/brown

93/11
brandy/ mar-
ron/cognac

22/96
red stone/ red/
cognac

97/67
cognac/cognac

74/80
olive/coffee

75/80
camel/coffee

62/80
ochre/coffee

63/80
cashew/coffee

71/80
sand/coffee

73/03
clay/parch-
ment/cream 
white

Petit Repos
Repos & Grand Repos
Soft Pad Chaise

Monopod

Leder Premium (met kontrastnaad)

72
snow

64
cement

65
granite

60
smoke blue

59
jade

58
khaki

61
umbra grey

67
asphalt

66
nero

77
brown

68
chocolate

87
plum

69
marron

93
brandy

22
red stone

97
cognac

74
olive

75
camel

62
ochre

63
cashew

71
sand

73
clay
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Petit Repos
Repos & Grand Repos

Lounge Chair

Leder Premium F 
(Santos palissander)

72
snow

68
chocolate

66
nero

Leder Premium F 
(notenhout, zwart 
gepigmenteerd)

72
snow

61
umbra grey

68
chocolate

66
nero

Monopod

Leder Premium F 
(notenhout, zwart 
gepigmenteerd)

72
snow

Leder Premium F 
(zwart essenhout)

68
chocolate

66
nero

Leder Premium 
F (Amerikaans 
kersenhout)

72
snow

71
sand

61
umbra grey

68
chocolate

66
nero

Soft Pad Chaise

Leder Premium F (met kontrastnaad)

72
snow

61
umbra grey

66
nero

68
chocolate

97
cognac

71
sand
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Wire Chair

Leder Premium F/achterzijde Leder Premium F

72
snow

Leder Premium F/achterzijde Plano

61/69
umbra grey/
dark grey

66/66
nero/nero

68/54
chocolate/
brown

97/67
cognac/cognac

71/80
sand/coffee
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Petit Repos
Repos & Grand Repos

Lounge Chair

Leder Premium F 
(Santos palissander)

72
snow

68
chocolate

66
nero

Leder Premium F 
(notenhout, zwart 
gepigmenteerd)

72
snow

61
umbra grey

68
chocolate

66
nero

Monopod

Leder Premium F 
(notenhout, zwart 
gepigmenteerd)

72
snow

Leder Premium F 
(zwart essenhout)

68
chocolate

66
nero

Leder Premium 
F (Amerikaans 
kersenhout)

72
snow

71
sand

61
umbra grey

68
chocolate

66
nero

Soft Pad Chaise

Leder Premium F (met kontrastnaad)

72
snow

61
umbra grey

66
nero

68
chocolate

97
cognac

71
sand
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Petit Repos Repos & Grand Repos

Leder Natural

Leder Natural is een zeer zacht 
runderleder dat zijn kenmerkende natu-
urlijke uitstraling ontleent aan de onbe-
handelde nerfstructuur. Dit materiaal is 
poreus, ademt en voelt warm aan. Zodra 
Leder Natural wordt gebruikt, krijgt het 
zijn levendige en typische patina. Het is 
verkrijgbaar in 4  kleuren.

Home, L60

Lichtechtheid

Dikte

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

1,3 - 1,5 mm

Type 3

Lounge Chair

Leder Natural

78
dark sand

01
caramel

68
chocolate

66
nero

Leder Natural (met kontrastnaad)

78
dark sand

01
caramel

68
chocolate

66
nero

Suita

78
dark sand

01
caramel

68
chocolate

66
nero

Leder Natural 
(notenhout, wit 
gepigmenteerd)

78
dark sand

Leder Natural 
(zwart essenhout)

68
chocolate

66
nero

Leder Natural (american cherry, Santos Pa-
lisander, notenhout, zwart gepigmenteerd)
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 Grand Relax 

 Leder Forte (reliëfl eder) 
 Home/Offi  ce ,  L20 

Lichtechtheid

Dikte

Materiaal  Splitleder met 
decoratieve 
afwerking 

 1,8–2,0 mm 

 Type 6 

 Leder Forte (reliëfl eder) heeft dezelfde 
kwaliteit als Leder Forte, maar werd via 
een gepatenteerd proces voorzien van 
een decoratieve afwerking.
Leder Forte (reliëfl eder) is verkrijgbaar in 
6 kleuren. 

 Leder Forte (reliëfl eder) 

 01 
 cognac (dark) 

 02 
 marron (dark) 

 03 
 umbra grey 

 04 
 chocolate 

 05 
 nero 

 07 
 sand 

 Sofa Tray 
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Petit Repos Repos & Grand Repos

Leder Natural

Leder Natural is een zeer zacht 
runderleder dat zijn kenmerkende natu-
urlijke uitstraling ontleent aan de onbe-
handelde nerfstructuur. Dit materiaal is 
poreus, ademt en voelt warm aan. Zodra 
Leder Natural wordt gebruikt, krijgt het 
zijn levendige en typische patina. Het is 
verkrijgbaar in 4  kleuren.

Home, L60

Lichtechtheid

Dikte

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

1,3 - 1,5 mm

Type 3

Lounge Chair

Leder Natural

78
dark sand

01
caramel

68
chocolate

66
nero

Leder Natural (met kontrastnaad)

78
dark sand

01
caramel

68
chocolate

66
nero

Suita

78
dark sand

01
caramel

68
chocolate

66
nero

Leder Natural 
(notenhout, wit 
gepigmenteerd)

78
dark sand

Leder Natural 
(zwart essenhout)

68
chocolate

66
nero

Leder Natural (american cherry, Santos Pa-
lisander, notenhout, zwart gepigmenteerd)
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Meda Gate

Leder Liso

Leder Liso oogt modern door het strakke 
en gladde oppervlak. Dit splitleder is 
zeer duurzaam en goed bestand tegen 
slijtage. Het is verkrijgbaar in 2 kleuren.

Home/Office, L10

Lichtechtheid

Dikte

Materiaal Splitleder

1,8–2,0 mm

Type 6

Leder Liso

66
nero

68
chocolate
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L10

DikteMateriaal

L20

L40

L60

Overzicht van bekledingsmaterialen
Leder met een prijsgroep

Splitleder 1,8–2,0 mm

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

1,1 - 1,3 mm

Sterk runderleder met een karakteristiek, 
gelijkmatig nerfpatroon

1,1 - 1,3 mm

Semi-aniline nappaleder dat zeer zacht 
en soepel aanvoelt

1,1 - 1,3 mm

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

1,3 - 1,5 mm

Leder Liso

Leder

Leder Premium

Leder Natural

Leder Forte (deco) Splitleder met decoratieve afwerking 1,8–2,0 mm

L50 Leder Premium F
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Meda Gate

Leder Liso

Leder Liso oogt modern door het strakke 
en gladde oppervlak. Dit splitleder is 
zeer duurzaam en goed bestand tegen 
slijtage. Het is verkrijgbaar in 2 kleuren.

Home/Office, L10

Lichtechtheid

Dikte

Materiaal Splitleder

1,8–2,0 mm

Type 6

Leder Liso

66
nero

68
chocolate
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Algue

Kunststof

Afhankelijk van de gewenste kenmerken 
gebruikt Vitra voor zijn meubels verschil-
lende soorten hoogwaardige kunststof. 
Tijdens het vervaardigen van producten 
voor buiten worden speciale additieven 
toegevoegd om verkleuren onder invloed 
van de zon tegen te gaan.
Bij kunststof moeten we ons altijd afvra-

gen of er geen nieuwere, milieuvriendelijk-
er alternatieven beschikbaar zijn. Daarom 
werden voor de productie van de Panton 
Chair sinds 1967 al vier verschillende 
soorten kunststof gebruikt. Vitra gebruikt 
het vaakst polypropyleen en polymide, 
twee recycleerbare thermoplastische 
kunststoffen.

•geen staal beschikbaar

Onderstel 

01
basic dark

Pivot High Stool

Rug, zit en voorpoten
MedaSlim

AM Chair

Pacific Chair

Onderstel

12
diepzwart

Onderstel AC 5 Studio, Work
AC 5 Group

Onderstel, armleuning en rugbeugel

white - 

two-tone
04
wit

ice grey - 

two-tone
23
ijsgrijs

graphite grey 

- two-tone
54
graphite grey

ivy two-

tone
14
ivy

brick - 

two-tone
29
baksteen

buttercup 

- two-tone
97
buttercup

Pivot Stool

Allstar

  
wit

  
lichtgroen

  
groen

  
zwart

  
rood

• • •

• •

All Plastic Chair

Allstar
Armleuning/rugbeugel

04
wit

12
diepzwart
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Elephant Stool 30
crème

44
black

EVO-C 49
ivory

62
light mint

03
poppy red

Eames Plastic Chairs

Eames Elephant

Corniches

•geen staal beschikbaar

12
diepzwart

23
ijsgrijs

04
wit

63
palm green

03
poppy red

41
pale rose

97
buttercup

Eames Elephant (Small)

Belleville Chair
Zitschaal Plastic

30
crème

94
mosgrijs

83
sea blue

35
basalt

12
diepzwart

  
wit

  
kaki

  
donkergrijs

  
zwart

  
japans rood

  
oranje

• • •

• •

•

Zitschaal

04
wit

23
ijsgrijs

43
rusty orange

56
granite grey

26
sunlight

83
sea blue

03
poppy red

24
light grey

34
mosterd

12
diepzwart

41
pale rose

42
green

48
forest

11
pebble
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Algue

Kunststof

Afhankelijk van de gewenste kenmerken 
gebruikt Vitra voor zijn meubels verschil-
lende soorten hoogwaardige kunststof. 
Tijdens het vervaardigen van producten 
voor buiten worden speciale additieven 
toegevoegd om verkleuren onder invloed 
van de zon tegen te gaan.
Bij kunststof moeten we ons altijd afvra-

gen of er geen nieuwere, milieuvriendelijk-
er alternatieven beschikbaar zijn. Daarom 
werden voor de productie van de Panton 
Chair sinds 1967 al vier verschillende 
soorten kunststof gebruikt. Vitra gebruikt 
het vaakst polypropyleen en polymide, 
twee recycleerbare thermoplastische 
kunststoffen.

•geen staal beschikbaar

Onderstel 

01
basic dark

Pivot High Stool

Rug, zit en voorpoten
MedaSlim

AM Chair

Pacific Chair

Onderstel

12
diepzwart

Onderstel AC 5 Studio, Work
AC 5 Group

Onderstel, armleuning en rugbeugel

white - 

two-tone
04
wit

ice grey - 

two-tone
23
ijsgrijs

graphite grey 

- two-tone
54
graphite grey

ivy two-

tone
14
ivy

brick - 

two-tone
29
baksteen

buttercup 

- two-tone
97
buttercup

Pivot Stool

Allstar

  
wit

  
lichtgroen

  
groen

  
zwart

  
rood

• • •

• •

All Plastic Chair

Allstar
Armleuning/rugbeugel

04
wit

12
diepzwart
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Zitschaal 

04
wit

23
ijsgrijs

14
ivy

01
basic dark

40
chocolade

29
baksteen

65
oranje

31
warmgrey

HAL

ID Chair Concept

ID Chair Concept

Frame

53
soft grey

30
basic dark

Unix Chair

ID Air

Kleur rugleuning 

•geen staal beschikbaar

04
wit

50
sky grey

03
poppy red

71
yellow

83
sea blue

07
donkergrijs

O-Tidy
S-Tidy

Happy Bin

01
basic dark

04
wit

50
sky grey

03
poppy red

71
yellow

      •

Stoel met vier poten

30
basic dark

Softshell Chair

Frame (armrests, back 
bracket, mechanical unit)

ID Air Visitor

Onderstel

Panton Chair 04
wit

28
klassiek rood

12
diepzwart

41
pale rose

37
gletsjerblauw

98
bordeaux

57
soft mint
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Zitschaal

04
wit

01
basic dark

Tip Ton
Geheel kunststoffen stoel

04
wit

23
ijsgrijs

37
gletsjerblauw

01
basic dark

35
basalt

74
olijf

76
industrial green

78
mango

SIM

•geen staal beschikbaar

Panton Chair Classic

Panton Junior

Frame

53
soft grey

12
diepzwart

Physix

Rug en zit 

92
citron

74
olijf

35
basalt

12
diepzwart

87
teak bruin

69
kastanje

31
warmgrey

Standard

Stool-Tool 24
light grey

76
industrial green

03
poppy red

Onderstel en frame
Rookie

Zitschaal

11•
wit

12•
zwart

15•
rood

42•
green

04
wit

28
klassiek rood

57
soft mint

83
sea blue

41
pale rose

96
golden yellow
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Zitschaal 

04
wit

23
ijsgrijs

14
ivy

01
basic dark

40
chocolade

29
baksteen

65
oranje

31
warmgrey

HAL

ID Chair Concept

ID Chair Concept

Frame

53
soft grey

30
basic dark

Unix Chair

ID Air

Kleur rugleuning 

•geen staal beschikbaar

04
wit

50
sky grey

03
poppy red

71
yellow

83
sea blue

07
donkergrijs

O-Tidy
S-Tidy

Happy Bin

01
basic dark

04
wit

50
sky grey

03
poppy red

71
yellow

      •

Stoel met vier poten

30
basic dark

Softshell Chair

Frame (armrests, back 
bracket, mechanical unit)

ID Air Visitor

Onderstel

Panton Chair 04
wit

28
klassiek rood

12
diepzwart

41
pale rose

37
gletsjerblauw

98
bordeaux

57
soft mint
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Gerecycleerd kunststof

Afhankelijk van de voor een product 
vereiste materiaaleigenschappen kiest 
Vitra verschillende soorten kunststof voor 
de productie van zijn meubels. Daardoor 
rijst steeds weer de vraag naar nieuwe, 
meer ecologische alternatieven, wat op 
zijn beurt heeft geleid tot de ontwikkeling 
van verschillende gerecycleerde kunststof-
fen. Afhankelijk van de voor een product 
vereiste materiaaleigenschappen gebruikt 
Vitra hoogwaardig gerecycleerde materi-
alen die afkomstig zijn uit gerecycleerd hu-
ishoudelijk afval, meer bepaald gebruikte 
verpakkingen of industrieel afval. 

Tip Ton RE 22
dark grey RE

Uten.Silo

Bij kunststof uit gerecycleerd huishoudelijk 
afval is de natuurlijke kleur van het 
verwerkte materiaal donkergrijs (22 dark 
grey RE), met hier en daar minuscule pig-
mentvlekjes. Alle andere kleuren worden 
gecreëerd met kunstmatige kleurstoffen – 
en toch heeft elke partij verwerkt afval-
materiaal door de willekeurige, variabele 
combinatie een andere basiskleur, wat 
kan leiden tot kleurnuances in de gever-
fde eindproducten.

Geheel kunststoffen stoel

04
wit RE

58
mint green RE

94
mosgrijs RE

83
sea blue RE

41
pale rose RE

27
tangerine RE

01
basic dark RE

22
dark grey RE

12
diepzwart RE

83
sea blue RE

29
brick RE

Chap

Locker Box

Toolbox RE

Chap Tray

Uten.Silo

04
wit RE

91
horizon blue RE

14
ivy RE

06
japanese red RE

44
zwart RE

05
grey RE

•geen staal beschikbaar

• • • •

• • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •
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Glasvezel

Glasvezel is een zeer robuust en du-
urzaam vezelcomposiet gemaakt van 
polyesterhars en glasvezels. Dankzij de 
glasvezels die zichtbaar zijn tussen het 
plastic, voelt het oppervlak aangenaam 
aan en krijgt het een levendige struc-
tuur met een glanzende reflectie. This 
so-called ‘fibreprint’ may not only vary 
between different products but can also 
be a distinguishing characteristic of indi-
vidual models of the same product. Deze 

kleine onregelmatigheden en kenmerken 
maken van elk object een uniek stuk.

Voor de productie van glasvezel gebruikt 
Vitra materialen uit Centraal-Europa om 
lange transportafstanden te vermijden.

Zitschaal 

04
Eames Elephant 
Hide Grey

02
Eames Navy 
Blue

01
Eames Parch-
ment

06
Eames Raw 
Umber

03
Eames Red 
Orange

05
Eames Sea 
Foam Green

07
Eames Ochre 
Light

08
Eames Ochre 
Dark

09
Eames Classic 
Red

Eames Fiberglass Side Chair

04
Eames Elephant 
Hide Grey

01
Eames Parch-
ment

06
Eames Raw 
Umber

05
Eames Sea 
Foam Green

Eames Fiberglass Armchair
Zitschaal 
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Gerecycleerd kunststof

Afhankelijk van de voor een product 
vereiste materiaaleigenschappen kiest 
Vitra verschillende soorten kunststof voor 
de productie van zijn meubels. Daardoor 
rijst steeds weer de vraag naar nieuwe, 
meer ecologische alternatieven, wat op 
zijn beurt heeft geleid tot de ontwikkeling 
van verschillende gerecycleerde kunststof-
fen. Afhankelijk van de voor een product 
vereiste materiaaleigenschappen gebruikt 
Vitra hoogwaardig gerecycleerde materi-
alen die afkomstig zijn uit gerecycleerd hu-
ishoudelijk afval, meer bepaald gebruikte 
verpakkingen of industrieel afval. 

Tip Ton RE 22
dark grey RE

Uten.Silo

Bij kunststof uit gerecycleerd huishoudelijk 
afval is de natuurlijke kleur van het 
verwerkte materiaal donkergrijs (22 dark 
grey RE), met hier en daar minuscule pig-
mentvlekjes. Alle andere kleuren worden 
gecreëerd met kunstmatige kleurstoffen – 
en toch heeft elke partij verwerkt afval-
materiaal door de willekeurige, variabele 
combinatie een andere basiskleur, wat 
kan leiden tot kleurnuances in de gever-
fde eindproducten.

Geheel kunststoffen stoel

04
wit RE

58
mint green RE

94
mosgrijs RE

83
sea blue RE

41
pale rose RE

27
tangerine RE

01
basic dark RE

22
dark grey RE

12
diepzwart RE

83
sea blue RE

29
brick RE

Chap

Locker Box

Toolbox RE

Chap Tray

Uten.Silo

04
wit RE

91
horizon blue RE

14
ivy RE

06
japanese red RE

44
zwart RE

05
grey RE

•geen staal beschikbaar

• • • •

• • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •
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Rug en zit

01
basic dark

AIRLINE

Polyurethaan

Polyurethaan (PU) is een synthetisch 
schuim dat Vitra gebruikt in een aantal 
van zijn producten. De celstructuur van 
PU-schuim kan naar believen worden 
aangepast om tot een flexibel, elastisch 
materiaal of tot sterke, stijve onderdelen 
te komen.

.03

Zitschaal   •
wit

La Chaise

.04

.05

Zitschaal

01
basic dark

10
signaalrood

77
dark green

78
mango

.04 Counter

•geen staal beschikbaar

Zitschaal, polyurethaan

01
basic dark

40
chocolade

Meda Gate

NesTable

Zitschaal

01
basic dark

10
signaalrood

77
dark green

Tableau

42
warm grey

57
soft mint

23
ice grey

19
sea blue

01
basic dark

10
signaalrood

52
soft light

•• •

• •

•

•
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Onderstel en Armleuningen

AIRLINE

.03

.04

.05

Metaal

Vitra gebruikt vooral aluminium en staal 
voor metalen onderdelen. Omdat er 94 % 
minder energie nodig is voor de productie 
van gerecycled aluminium ten opzichte van 
primair aluminium, gebruikt Vitra zo vaak 
mogelijk aluminium dat 95 % gerecycled 
materiaal bevat.

Afhankelijk van het product worden 
metalen oppervlakken gepoedercoat, 
verchroomd, gepolijst, gegalvaniseerd 
of gelakt. Een gladde of getextureerde 
afwerking met poedercoating geeft kleur 
en beschermt het oppervlak.

•geen staal beschikbaar

Onderstel

AC 5 Group

Pivot Stool

Unix Chair

Onderstel en armleuningen

03
aluminium 
gepolijst

Onderstel

01
hoogglans 
chroom

55
zwart 
poedercoating 
(structuur)

16
silver poeder-
coating (glad)

Onderstel

Onderstel
  
geborsteld 
roestvrij staal

55
zwart 
poedercoating 
(structuur)

•

Grand Executive & Grand Conference

05
lichtzilver 
poedercoating 
(glad)

55
zwart 
poedercoating 
(structuur)

Pivot High Stool
Pivot Counter Stool

v
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Rug en zit

01
basic dark

AIRLINE

Polyurethaan

Polyurethaan (PU) is een synthetisch 
schuim dat Vitra gebruikt in een aantal 
van zijn producten. De celstructuur van 
PU-schuim kan naar believen worden 
aangepast om tot een flexibel, elastisch 
materiaal of tot sterke, stijve onderdelen 
te komen.

.03

Zitschaal   •
wit

La Chaise

.04

.05

Zitschaal

01
basic dark

10
signaalrood

77
dark green

78
mango

.04 Counter

•geen staal beschikbaar

Zitschaal, polyurethaan

01
basic dark

40
chocolade

Meda Gate

NesTable

Zitschaal

01
basic dark

10
signaalrood

77
dark green

Tableau

42
warm grey

57
soft mint

23
ice grey

19
sea blue

01
basic dark

10
signaalrood

52
soft light

•• •

• •

•

•
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Alcove

Bistro Table

Trapèze

Belleville Table

Super Fold Table

HAL Armchair Studio
HAL Studio

AM Chair

Onderstel

Onderstel

30
basic dark 
poedercoating 
(glad)

12
diepzwart poeder-
coating (structuur)

CDS
CDS Meeting
Tafelonderbouw

52
soft light poeder-
coating (glad)

54
graphite grey 
powder-coated 
(textured)

Cité
Onderstel

12
diepzwart 
poedercoating 
(glad)

06
japanese red 
poedercoating 
(glad)

88
ecru poeder-
coating (glad)

Lobby Chair

Home Desk
HAL Armchair Tube Stackable
Eames Tandem Seating ETS

La Chaise

Coconut Chair

Onderstel

01
hoogglans 
chroom

Compas Direction
Fauteuil de Salon
Fauteuil Direction
Onderstel

12
diepzwart 
poedercoating 
(glad)

40
chocolade 
poedercoating 
(glad)

06
japanese red 
poedercoating 
(glad)

88
ecru poeder-
coating (glad)

EM Table
Onderstel (hout, fineer)

Standard
Onderstel

Citizen
Frame van staalbuis

Alcove Plus
Frame van staalbuis groep 1

01
hoogglans 
chroom

12
diepzwart 
poedercoating 
(glad)

Frame van staalbuis groep 2 06
japanese red 
poedercoating 
(glad)

32
donkergrijs 
poedercoating 
(glad)

52
soft light poeder-
coating (glad)

91
mint poeder-
coating (glad)
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Eames Plastic Chairs
Eames Fiberglass Chairs

Eames Desk Unit EDU
Eames Storage Unit ESU

• • • •

Schermen

83
zachtblauw

25
mauve grey

85
reebruin

84
Eames rood

86
roestig oranje

•

•geen staal beschikbaar

Eames Segmented Tables Dining

Eames Contract Tables

Onderstel

Elliptical Table ETR

Onderstel

01
hoogglans 
chroom

30
basic dark 
poedercoating 
(glad)

Plywood Group (DCM, LCM)

Onderstel

01
hoogglans 
chroom

12
diepzwart 
poedercoating 
(structuur)

04
wit poedercoa-
ting (structuur)

30
basic dark 
poedercoating 
(glad)

03
aluminium 
gepolijst

Eames Plastic Chairs
Onderstel DAL, PACC, PSCC

03
aluminium 
gepolijst

Eames Segmented Tables Meeting

03
aluminium 
gepolijst

30
basic dark 
poedercoating 
(glad)

01
hoogglans 
chroom

Onderstel

12
diepzwart 
poedercoating 
(structuur)

EM Table 91
mint po-
edercoating 
(structuur)

35
bazalt 
poedercoating 
(structuur)

12
diepzwart 
poedercoating 
(structuur)

40
chocolate 
poedercoating 
(structuur)

06
japanese red 
poedercoating 
(structuur)

88
ecru po-
edercoating 
(structuur)

Onderstel

Standard SP

04
wit poedercoat-
ing (glad)

01
hoogglans 
chroom

30
basic dark 
poedercoating 
(glad)

Eames Aluminium Group
Eames Soft Pad Group
Onderstel

01
hoogglans 
chroom

03
aluminium 
gepolijst

12
diepzwart poeder-
coating (structuur)

Onderstel (HPL)

v
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Alcove

Bistro Table

Trapèze

Belleville Table

Super Fold Table

HAL Armchair Studio
HAL Studio

AM Chair

Onderstel

Onderstel

30
basic dark 
poedercoating 
(glad)

12
diepzwart poeder-
coating (structuur)

CDS
CDS Meeting
Tafelonderbouw

52
soft light poeder-
coating (glad)

54
graphite grey 
powder-coated 
(textured)

Cité
Onderstel

12
diepzwart 
poedercoating 
(glad)

06
japanese red 
poedercoating 
(glad)

88
ecru poeder-
coating (glad)

Lobby Chair

Home Desk
HAL Armchair Tube Stackable
Eames Tandem Seating ETS

La Chaise

Coconut Chair

Onderstel

01
hoogglans 
chroom

Compas Direction
Fauteuil de Salon
Fauteuil Direction
Onderstel

12
diepzwart 
poedercoating 
(glad)

40
chocolade 
poedercoating 
(glad)

06
japanese red 
poedercoating 
(glad)

88
ecru poeder-
coating (glad)

EM Table
Onderstel (hout, fineer)

Standard
Onderstel

Citizen
Frame van staalbuis

Alcove Plus
Frame van staalbuis groep 1

01
hoogglans 
chroom

12
diepzwart 
poedercoating 
(glad)

Frame van staalbuis groep 2 06
japanese red 
poedercoating 
(glad)

32
donkergrijs 
poedercoating 
(glad)

52
soft light poeder-
coating (glad)

91
mint poeder-
coating (glad)



v

70 1/2022 (NL)

HAL Soft

Landi Stoel 10
aluminium mat 
geanodiseerd

Fauteuil Direction Pivotant

Repos & Grand Repos

Grand Sofà

Suita

HAL
Onderstel

49
ivoor po-
edercoating 
(structuur)

01
hoogglans 
chroom

30
basic dark 
poedercoating 
(structuur)

Guéridon
Guéridon Bas
Table Solvay
Tabouret Solvay
Verbindingselementen

12
diepzwart 
poedercoating 
(glad)

Grand Relax

Petit Repos

Onderstel

03
aluminium 
gepolijst

30
basic dark 
poedercoating 
(glad)

Lampe de Bureau
Plaatstaal

12
diepzwart 
poedercoating 
(glad)

06
japanese red 
poedercoating 
(glad)

91
mint poeder-
coating (glad)

Onderstel

40
chocolade 
poedercoating 
(glad)

12
diepzwart 
poedercoating 
(glad)

06
japanese red 
poedercoating 
(glad)

ID Visitor

ID Chair Concept

ID Chair Concept
Drager voor 2D/3D armleuningen

03
aluminium 
gepolijst

53
soft grey 
poedercoating 
(glad)

30
basic dark 
poedercoating 
(glad)

Onderstel

01
hoogglans 
chroom

30
basic dark 
poedercoating 
(structuur)

53
soft grey 
poedercoating 
(structuur)

53
soft grey 
poedercoating 
(structuur)

30
basic dark 
poedercoating 
(structuur)

30
basic dark

Onderstel en ringarmleuningen

•geen staal beschikbaar

•

Onderstel

01
hoogglans 
chroom

30
basic dark 
poedercoating 
(structuur)
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01
hoogglans chroom

30
basic dark 
poedercoating 
(structuur)

Map Table
Zuilvoeten

Metal Side Tables

Tafelblad en onderstel 04
wit poedercoating 
(glad)

40
chocolade poeder-
coating (glad)

03
aluminium gepolijst

05
lichtzilver 
poedercoating 
(glad)

Meda Gate
Onderstel en armleuningen

MedaMorph
Poten

03
aluminium 
gepolijst

01
hoogglans 
chroom

Beenruimtescherm

52
soft light 
poedercoating 
(structuur)

30
basic dark 
poedercoating 
(structuur)

Map Table

Onderstel

01
hoogglans 
chroom

03
aluminium 
gepolijst

30
basic dark 
poedercoating 
(glad)

MedaSlim

Moca
Onderstel

03
aluminium 
gepolijst

03/12
aluminium gepolijst/
diepzwart poedercoating 
(glad)

Lounge Chair
Onderstel (kersenhout, Santos Palisander, 

notenhout, zwart gepigmenteerd)

03
aluminium gepolijst

Onderstel (notenhout, wit gepigmenteerd)

12
diepzwart poeder-
coating (glad)

Onderstel (zwart essenhout)

Tafelblad en onderstel (Outdoor)

52
soft light 
poedercoating 
(structuur)

23
ijsgrijs 
poedercoating 
(structuur)

95
gegalvaniseerd

21
dim grey 
poedercoating 
(structuur)

12
diepzwart 
poedercoating 
(structuur)

v
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HAL Soft

Landi Stoel 10
aluminium mat 
geanodiseerd

Fauteuil Direction Pivotant

Repos & Grand Repos

Grand Sofà

Suita

HAL
Onderstel

49
ivoor po-
edercoating 
(structuur)

01
hoogglans 
chroom

30
basic dark 
poedercoating 
(structuur)

Guéridon
Guéridon Bas
Table Solvay
Tabouret Solvay
Verbindingselementen

12
diepzwart 
poedercoating 
(glad)

Grand Relax

Petit Repos

Onderstel

03
aluminium 
gepolijst

30
basic dark 
poedercoating 
(glad)

Lampe de Bureau
Plaatstaal

12
diepzwart 
poedercoating 
(glad)

06
japanese red 
poedercoating 
(glad)

91
mint poeder-
coating (glad)

Onderstel

40
chocolade 
poedercoating 
(glad)

12
diepzwart 
poedercoating 
(glad)

06
japanese red 
poedercoating 
(glad)

ID Visitor

ID Chair Concept

ID Chair Concept
Drager voor 2D/3D armleuningen

03
aluminium 
gepolijst

53
soft grey 
poedercoating 
(glad)

30
basic dark 
poedercoating 
(glad)

Onderstel

01
hoogglans 
chroom

30
basic dark 
poedercoating 
(structuur)

53
soft grey 
poedercoating 
(structuur)

53
soft grey 
poedercoating 
(structuur)

30
basic dark 
poedercoating 
(structuur)

30
basic dark

Onderstel en ringarmleuningen

•geen staal beschikbaar

•

Onderstel

01
hoogglans 
chroom

30
basic dark 
poedercoating 
(structuur)
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Onderstel

40
chocolate 
poedercoating 
(structuur)

Occasional Low Table

Physix
Onderstel

03
aluminium 
gepolijst

53
soft grey 
poedercoating 
(structuur)

12
diepzwart poeder-
coating (structuur)

Plate Table

Onderstel

03
aluminium 
gepolijst

40
chocolade 
poedercoating 
(glad)

Slow Chair

Plate Dining Table

Onderstel

04
wit poedercoa-
ting (structuur)

30
basic dark 
poedercoating 
(structuur)

Petite Potence 12
diepzwart 
poedercoating 
(glad)

06
japanese red 
poedercoating 
(glad)

Zit en onderstel

04
wit poedercoat-
ing (glad)

01
hoogglans 
chroom

30
basic dark poeder-
coating (glad)

Wire Chair

Tyde 2

Softshell Chair 03
aluminium 
gepolijst

30
basic dark 
poedercoating 
(glad)

Onderstel

Staalbuis 

Onderstel

12
diepzwart 
poedercoating 
(glad)

52
soft light poeder-
coating (glad)

NesTable
Poot / poten

42
warm grey 
poedercoating 
(structuur)

57
soft mint 
poedercoating 
(structuur)

23
ijsgrijs 
poedercoating 
(structuur)

19
sea blue 
poedercoating 
(structuur)

30
basic dark 
poedercoating 
(structuur)

10
signaalrood 
poedercoating 
(structuur)

52
soft light 
poedercoating 
(structuur)



v

731/2022 (NL)

Massief hout

Variaties in korrel, textuur en kleur zijn 
typisch voor hout, wat ertoe leidt dat elk 
houten meubel uniek is. Vitra selecteert 
het hout voor zijn producten volgens 
strenge normen en gebruikt hout van 
verschillende bomen voor eenzelfde 
meubelstuk in massief hout. Daardoor 
krijgt elk stuk een levendige en bijzondere 
uitstraling.  
Vitra gebruikt vooral massief hout dat 
afkomstig is uit Europa en werkt het, af-
hankelijk van de toepassing, af met olie of 
lak. De kleur van het hout zal na verloop 
van tijd veranderen onder invloed van het 
licht. 

Onderstel

68
essen zwart

54
esdoorn   

walnotenhout

Coffee Table

Compas Direction

Armleuningen

Fauteuil Direction

Guéridon Bas

Tabouret Solvay

Fauteuil de Salon

Guéridon

Table Solvay

EM Table

Fauteuil Direction Pivotant

Occasional Low Table
Occasional Table LTR

Eames Segmented Tables Dining

Onderstel HAL Wood, Ply Wood, Leather Wood, Soft Wood
HAL
Onderstel

10
naturel eiken 
gevernist

04
donker eiken, massief, 
gebeitst, gevernist

East River Chair

Zit en onderstel
Tabouret Haut

Chaise Tout Bois

HAL Lounge Chair

Tafelblad en poten

Zit en onderstel

Tafelblad

70
massief eiken 
naturel geolied

75
massief ameri-
kaans noten 
geolied

04
donker eiken, 
massief, gebeitst, 
gevernist
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Onderstel

40
chocolate 
poedercoating 
(structuur)

Occasional Low Table

Physix
Onderstel

03
aluminium 
gepolijst

53
soft grey 
poedercoating 
(structuur)

12
diepzwart poeder-
coating (structuur)

Plate Table

Onderstel

03
aluminium 
gepolijst

40
chocolade 
poedercoating 
(glad)

Slow Chair

Plate Dining Table

Onderstel

04
wit poedercoa-
ting (structuur)

30
basic dark 
poedercoating 
(structuur)

Petite Potence 12
diepzwart 
poedercoating 
(glad)

06
japanese red 
poedercoating 
(glad)

Zit en onderstel

04
wit poedercoat-
ing (glad)

01
hoogglans 
chroom

30
basic dark poeder-
coating (glad)

Wire Chair

Tyde 2

Softshell Chair 03
aluminium 
gepolijst

30
basic dark 
poedercoating 
(glad)

Onderstel

Staalbuis 

Onderstel

12
diepzwart 
poedercoating 
(glad)

52
soft light poeder-
coating (glad)

NesTable
Poot / poten

42
warm grey 
poedercoating 
(structuur)

57
soft mint 
poedercoating 
(structuur)

23
ijsgrijs 
poedercoating 
(structuur)

19
sea blue 
poedercoating 
(structuur)

30
basic dark 
poedercoating 
(structuur)

10
signaalrood 
poedercoating 
(structuur)

52
soft light 
poedercoating 
(structuur)
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Tafelblad

75
massief ameri-
kaans noten 
geolied

Eames Coffee Table

10
naturel eiken 
gevernist

La Chaise
Onderstel

Poten

54
esdoorn

  •
esdoorn gebeitst 
kleur noten

Freeform Sofa

Onderstel DSW, DAW

02
esdoorn goud

65
essen honing-
kleur

95
esdoorn donker

30
esdoorn zwartEames Plastic Chairs

•geen staal beschikbaar

Nelson Bench 

68
essen zwart

Onderstel 68
essen zwart

65
essen honing-
kleur

Zitvlak

64
Essen naturel

Eames Fiberglass Chairs

Poten

68
essen zwart

Organic Chair

Stools

Onderstel (DKW)

02
esdoorn goud

95
esdoorn donker

30
esdoorn zwart

Wire Chair

10
naturel eiken 
gevernist

Plate Table
Plate Dining Table

  
walnotenhout

Onderstel & zitvlak

Tafelblad

70
massief eiken 
naturel geolied

04
donker eiken, 
massief, gebeitst, 
gevernist
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Fineerhout

De productie van fineerhout verloopt 
volgens complexe industriële methodes, 
waarna het materiaal nog verder met 
de hand wordt bewerkt. Om alle opper-
vlakken een uniform uitzicht te verlenen, 
wordt meestal hout van slechts één boom 
gebruikt voor een bepaald meubelstuk. 

Op twee uitzonderingen na koopt Vitra 
uitsluitend fineer dat een duurzaam-
heidslabel van een Europese producent 
draagt. Vitra voorziet het fineer van een 
beschermende laklaag; de kleur zal na 
verloop van tijd veranderen onder invloed 
van het licht.

Rug en zit

54
esdoorn

AIRLINE

Bistro Table

Belleville Chair

CDS

Belleville Table

54
esdoorn

05
Santos palissander

Butterfly Stool

Alcove

Super Fold Table

CDS Meeting
Eames Contract Tables

Tafelblad

Chaise Tout Bois
Moca
Rug en zit

04
donker eiken 
gevernist

10
naturel eiken 
gevernist

17
eikenfineer licht

04
donker eiken 
gevernist

Gefineerde tafelblad

EM Table

Zitschaal HAL Ply

HAL

Zitschaal 

10
naturel eiken 
gevernist

04
donker eiken 
gevernist

68
essen zwart

Tafelblad / Tableau

17
eikenfineer licht

50
black oakAlcove Plus
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Tafelblad

75
massief ameri-
kaans noten 
geolied

Eames Coffee Table

10
naturel eiken 
gevernist

La Chaise
Onderstel

Poten

54
esdoorn

  •
esdoorn gebeitst 
kleur noten

Freeform Sofa

Onderstel DSW, DAW

02
esdoorn goud

65
essen honing-
kleur

95
esdoorn donker

30
esdoorn zwartEames Plastic Chairs

•geen staal beschikbaar

Nelson Bench 

68
essen zwart

Onderstel 68
essen zwart

65
essen honing-
kleur

Zitvlak

64
Essen naturel

Eames Fiberglass Chairs

Poten

68
essen zwart

Organic Chair

Stools

Onderstel (DKW)

02
esdoorn goud

95
esdoorn donker

30
esdoorn zwart

Wire Chair

10
naturel eiken 
gevernist

Plate Table
Plate Dining Table

  
walnotenhout

Onderstel & zitvlak

Tafelblad

70
massief eiken 
naturel geolied

04
donker eiken, 
massief, gebeitst, 
gevernist
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Legbord

81•
berk natural

Eames Desk Unit EDU

Eames Storage Unit ESU

Tafelblad

•geen staal beschikbaar

24
amerikaans 
kersenhout

Eames Elephant (Plywood)

Rug en zit, 

10
naturel eiken 
gevernist

45
notenhout zwart 
gepigmenteerd

04
donker eiken 
gevernist

Standard

04
donker eiken 
gevernist

13
amerikaans 
walnoot

17
eikenfineer licht

Lounge Chair
Rug en zit 

Eames Segmented Tables Meeting

24
amerikaans 
kersenhout

05
Santos palis-
sander

45
notenhout zwart 
gepigmenteerd

49
notenhout wit 
gepigmenteerd

68
essen zwart

MedaMorph

Plywood Group

Plywood Group

Tafelblad

17
eikenfineer licht

13
amerikaans 
walnoot

Wooden Side Tables

Rug, zit en onderstel (LCW)

68
essen zwart

64
Essen naturel

45
notenhout zwart 
gepigmenteerd

Rug, zit en onderstel (LCW)

68
essen zwart

64
Essen naturel

45
notenhout zwart 
gepigmenteerd

45
notenhout zwart 
gepigmenteerd

04
donker eiken 
gevernist

17
eikenfineer licht

Tafelblad

Tafelbladen

17
eikenfineer licht

Joyn
Tyde 2
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Alcove

Plate Table

MDF

Medium-density fibreboard, of MDF, 
bestaat voornamelijk uit hout van ontschor-
ste naaldbomen dat tot fijne vezels wordt 
verwerkt. MDF is een materiaal op hout-
basis en zijn structuur is zowel in de lengte 
als overdwars uniform. De randen zijn hard 
en glad, wat het mogelijk maakt scherpe 
profielen te snijden.

Vitra is marktleider in de ontwikkeling en 
toepassing van poedercoatingmethodes 
voor MDF. Poedercoating levert een 
gelijkmatige, duurzame afwerking van het 
oppervlak en gladde randen op. Daarom 
is deze methode ideaal voor meubels 
met uitsparingen of voor ingewikkelde 
hoekverbindingen.

Plate Dining Table

Alcove Plus
Tafelblad / Tableau

52
soft light 
poedercoating 
(structuur)

30
basic dark 
poedercoating 
(structuur)

Tafelblad 

04
wit poedercoat-
ing

30
basic dark 
poedercoating 
(structuur)
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Tafelblad

52
soft light

Map Table

Bistro Table
Belleville Table

Alcove

Tyde 2

Joyn

Melamine

Houten materialen met een oppervlakte-
coating van melaminehars zijn stevig en 
duurzaam. Ze zijn beschikbaar in verschil-
lende kleuren, zijn gemakkelijk schoon 
te maken en vormen een minder duur 
alternatief voor fineerhout of massief hout.

MedaMorph

Tafelblad

03•
wit (structuur)

Super Fold Table

•geen staal beschikbaar

Eames Contract Tables

CDS
CDS Meeting
Tafelbladen

52
soft light

08
grey

Alcove Plus 
Tafelblad / Tableau
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EM Table

Tafelblad

12
wit (glad)

30
zwart (glad)

Elliptical Table ETR

Home Desk

Occasional Table LTR

Dining Table

Tafelblad

12
wit (glad)

30
zwart (glad)   •

bladgoud

Tafelblad

30
zwart (glad)

Trapèze

12
wit (glad)

HPL

Hogedruklaminaat (afgekort HPL) 
bestaat uit met fenol- en melaminehars 
geïmpregneerde vellen papier die onder 
hoge druk en bij hoge temperatuur met 
een beschermende bovenlaag worden 
samengevoegd en worden aangebracht 
op een substraat. De aldus gecreëerde 
oppervlakken zijn gemakkelijk te reinigen 
en te onderhouden, alsook lichtecht, geur-
loos en bestand tegen alcohol, organis-
che oplosmiddelen en water.

•geen staal beschikbaar

Tafelblad 

Eames Contract Tables

Eames Segmented Tables Meeting
Eames Segmented Tables Dining

Tafelblad 

Tafelblad

60
basic dark ving-
erafdrukwerend 
(glad)

Tyde 2

67
asfalt

49
ivoor
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Eames Contract Tables
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Tafelbladen

52
soft light

08
grey

Alcove Plus 
Tafelblad / Tableau
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Volkern-HPL

Volkernplaten bestaan uit vellen papier 
geïmpregneerd met fenol- en melaminehars 
die onder hoge druk en bij hoge tem-
peratuur met een beschermende boven-
laag worden samengevoegd. De aldus 
gecreëerde oppervlakken zijn gemakkelijk 
te reinigen en te onderhouden, alsook 
lichtecht, geurloos en bestand tegen alco-
hol, organische oplosmiddelen en water. 
In tegenstelling tot HPL op substraat zijn 
volkernplaten ook geschikt voor gebruik 
buiten.

Bistro Table

Tafelbladen 

Belleville Table

Super Fold Table

Tafelblad

Tafelelement
AIRLINE

30
zwart (structuur)

01
wit (structuur)

01
wit (structuur)

30
zwart (structuur)

Eames Contract Tables
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Ingelast in tableau

01
kiezelsteen

02
houtskool

Suita

Linoleum

Linoleum wordt vervaardigd uit natuurli-
jke en hernieuwbare grondstoffen. Dit 
soepele, hoogwaardige materiaal voelt 
aangenaam aan en vingerafdrukken 
zijn vrijwel onzichtbaar op het opperv-
lak. Het is onderhoudsvriendelijk en in 
vergelijking met andere materialen trekt 
het dankzij zijn antistatische kenmerken 
weinig stof aan.
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Marmer

Waar mogelijk gebruikt Vitra car-
raramarmer van de allerbeste kwaliteit. 
Omdat marmer een natuurlijk materiaal 
is, heeft elk marmeren tafelblad zijn eigen 
unieke kleur en textuur. Vitra behandelt 
de marmeren oppervlakken met een 
hoogwaardige sealer om ze te bescher-
men tegen water, olie, vet en vocht. Deze 
sealer dringt diep door in de steen, maar 

Tafelblad
Plate Table

Eames Coffee Table 50
Carrara-marmer

Plate Dining Table

laat hem toch ademen. In tegenstelling tot 
het effect van afdichtingsvernis behoudt 
de steen zijn natuurlijke look en vooral zijn 
kleur. Zelfs met deze behandeling blijft 
marmer een relatief gevoelig oppervlak 
dat bij gebruik een patina ontwikkelt.

Plate Dining Table

Glas

Vitra gebruikt momenteel zogenaamd 
vlakglas. Dit wordt vervaardigd door 
gesmolten glas in een bad van gesmolten 
tin te laten vloeien, waar het een zwev-
end lint vormt dat vervolgens afkoelt. Een 
speciale hittebehandeling maakt het glas 
schokbestendig en stootvast (enkel veilig-
heidsglas volgens EN 12150-1). 

Het schilderen van de onderkant in ver-
schillende kleuren, in combinatie met een 
satijnglanzende finish, geeft het materiaal 
een frisse en opvallende uitstraling.

Tafelblad 
83
light grey gesati-
neerd

82
wit gesatineerd

Occasional Table LTR
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Cork Family

Kurk

Kurk is een natuurlijk, stevig rubber afkom-
stig van de schors van de kurkeik. Het is 
licht en voelt aangenaam aan. De kleur 
en de textuur van dit duurzame, brandw-
erende materiaal is telkens anders, zodat 
elk meubel of accessoire in kurk een 
uniek, bijzonder object is.

•geen staal beschikbaar

  
onbehandeld kurk

•

Wiggle Side Chair & Wiggle Stool
Wiggle Stool

Golfkarton

Dit gelaagde, natuurlijke materiaal wordt 
vervaardigd uit hernieuwbare grondstof-
fen en wordt, na stevige afwerking van de 
zijkanten, toegepast in een beperkt aantal 
producten van Vitra. Zo blijft het verrassend 
stabiel en stevig.

  •   •  
natural

  
natural
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Kabelbak

01
pebble grey

10
classic grey

Tyde 2

Fleece

Het door Vitra gebruikte polyesterfleece 
is thermisch gevormd met behulp van 
warmte en druk en is 100 % recycleerbaar. 
Het heeft een lichte fleece-structuur en 
kan licht geplooid worden zonder zijn 
vorm te verliezen. Polyesterfleece heeft 
geluiddempende eigenschappen en 
het oppervlak met relatief fijne poriën 
voorkomt dat vloeistoffen gemakkelijk kun-
nen binnendringen.



v

851/2022 (NL)

1 2 3

1

2
3

3

3

4

4

East River Chair

Green mix 04 28
Laser- light grey/
forest

70
Hopsak - grass 
green/forest

67
Leder Premium - 
asphalt

69
Plano - dark 
grey

Blue mix 05 20
Laser- ice blue/
moor brown

84
Hopsak - blue/
moor brown

67
Leder Premium - 
asphalt

66
Plano - nero

Light mix 01 71
Hopsak - yellow/
pastel green

17
Laser - ice blue/
ivory

71
Leder Premium 
- sand

Red mix 02 72
Hopsak - yellow/
poppy red

30
Laser - light 
grey/ poppy red

71
Leder Premium 
- sand

05
Plano - cream 
white/sierra 
grey

96
Plano - red/
cognac
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 Stofmix red 

 15 
 Aura - cherry 

 16 
 Aura - fl ame red 

 12 
 Brink - bordeaux/
red 

 11 
 Maize - poppy 
red/brandy 

 77 
 Volo - brick 

 63 
 Plano - red/
poppy red 

1 2 3 4 5 6

 Stofmix night blue 

 57 
 Aura - dark blue 

 08 
 Credo - dark 
blue/ black 

 21 
 Laser - dark 
blue/moor 
brown 

 04 
 Twill - ink blue 

 11 
 Volo - night blue 

 16 
 Maize - night 
blue/black 

 Stofmix green 

 62 
 Aura - emerald 

 09 
 Aura - green 

 13 
 Dumet - green 
melange 

 09 
 Maize - fern/
brandy 

 06 
 Volo - summer 
grass 

 34 
 Plano - grass 
green/forest 

 Stofmix golden yellow 

 32 
 Aura - chartreuse 

 11 
 Dumet - yellow 
melange 

 06 
 Maize - canary/
ochre 

 05 
 Panamone - 
curry 

 05 
 Volo - canola 

 06 
 Aura - canary 

1 1 11

2 4
3

4 2

5 66 5

 Polder 

1
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1 2 3

1

2
3

4

4

Slow Chair & Ottoman

Slow Chair & Ottoman Slow Chair Slow Chair Slow Chair & Ottoman

Slow Chair - red/cream
  
Tricot - red/
cream

  
Tonus - moss 
green

09
Laser - green   

Coda - cream

Slow Chair - brown/cream
  
Tricot - brown/
cream

03
Panamone - 
moss grey

09
Laser - green

02
Panamone - dark 
brown

Slow Chair - black
  
Tricot - black

  
Intreccio - 
anthracite

  
Tonus - moss 
green

04
Laser - black

Slow Chair - blue/green
  
Tricot - blue/
green

77
Hopsak - nero/
forest

04
Twill - ink blue

22
Laser - dark 
blue/forest

1
4

Slow Chair - brown
  
Tricot - brown

  
Intreccio - anth-
racite

  
Tonus - moss 
green

13
Aura - blackberry
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 32 
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 Dumet - yellow 
melange 
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 05 
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1 1 11

2 4
3

4 2

5 66 5

 Polder 

1



v

88 1/2022 (NL)



co
lo

ur
 &

 m
at

er
ia

l l
ib

ra
ry

20
22

 

www.vitra.com

de

http://www.deprojectinrichter.com



