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Afmetingen

Alle afmetingen zijn in mm en inch, volgens EN 1335-1

Kleuren en materialen

Developed by Vitra in Switzerland

Ontwerp: Edward Barber & Jay Osgerby

Edward Barber 
*1969, Engeland
Jay Osgerby 
*1969, Engeland

De voorwaartse hellingshoek van negen graden houdt de rug 
mooi recht.

Tip Ton definieert een nieuwe stoel-
typologie: de naar voren kantelbare 
stoel, volledig uit kunststof. Zijn 
naam verwijst naar de typische dub-
bele zitervaring: vanuit de normale 
houding kan Tip Ton naar voren kan-
telen en blijft de stoel enkele graden 
gekanteld staan. De innovatie  
achter deze op het eerste gezicht 
eenvoudige beweging zit hem in de 
bodemglijplaat die vooraan negen 
graden oploopt. De iets naar voor 
gekantelde zithouding die tot nog 
toe voorbehouden was voor mecha-
nische bureaustoelen, houdt het 
bekken en de ruggengraat recht en 
verbetert zo de doorbloeding van 
de buik- en rugspieren. Dankzij zijn 
opvallende uiterlijk past Tip Ton  
uitstekend aan eettafels, in thuis-
kantoren en in restaurants, maar 
evengoed in conferentieruimtes, 
vergaderzalen en opleidingscentra.

Ergonomie
De ETH Zürich, een van de meest vooraan-
staande technische hogescholen ter wereld, 
heeft in 2010 in een studie de heilzame 
eigenschappen van een extra voorwaarts 
gekantelde zithouding onderzocht. Uit de 
bevindingen blijkt dat hiermee een verhoog-
de spieractiviteit in de buik en rug wordt  
 
 
bereikt. Deze verbetert de zuurstoftoevoer 
in het lichaam, wat op zijn beurt de concen-
tratie bevordert. Tip Ton biedt deze eigen-
schappen voor het eerst aan in de vorm van 
een betaalbare en stevige kunststofstoel, 
die in veel nieuwe omgevingen kan worden 
ingezet.   

Duurzaamheid
Tip Ton bestaat uit polypropyleen en wordt 
zonder mechanische onderdelen uit één 
enkele gietvorm vervaardigd. Zo is de stoel 
zeer duurzaam en voor 100% recycleerbaar. 

Mogelijkheden
Tip Ton is tot vier stoelen stapelbaar en is 
verkrijgbaar in acht verschillende kleuren.

Edward Barber en Jay  
Osgerby hebben samen ar-
chitectuur gestudeerd aan 
het Royal College of Art in 
Londen. Sindsdien werken 
ze samen op het kruispunt 
van industrieel ontwerp, 
meubelontwerp en archi-
tectuur. Tip Ton is hun eer-
ste ontwerp dat ontstaan  
is in samenwerking met  
Vitra. 

In de voorwaartse zithouding wordt de onderste wervelkolom 
ontlast.

Tip Ton is verkrijgbaar in acht verschillende kleuren en is tot vier stoelen stapelbaar.

Polypropyleen
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