
 Producten ontworpen door Hella 
Jongerius geven blijk van de unieke 
manier waarop zij industrie en handwerk, 
kunst en techniek, en traditioneel en 
modern met elkaar verweeft. Deze 
kenmerken komen ook duidelijk terug in 
de East River Chair, die met zijn uitge-
sproken vorm en terloopse combinatie 
van uiteenlopende materialen als hout, 
metaal, leder en textiel duidelijk het 
stempel van de Nederlandse ontwerpster 
draagt.

De kleuren van de East River Chair zijn 
zorgvuldig op elkaar afgestemd. Al 
naargelang de gekozen kleurcombinatie 
kan de stoel er heel verschillend uitzien, 
van discreet en subtiel tot vrolijk en 
helder. De selectie van kleuren en 
materialen is niet alleen esthetisch 

 ∏  Zitschaal: kunststofl aminaat.

 ∏ Binnenbekleding: polyurethaanschuim met 

stoff en bekleding.

 ∏ Onderstel: poten van naturel eiken met 

ivoorkleurig gepoedercoate stalen kru-

issteunen, of poten van donker eiken met 

koffi  ekleurig gepoedercoate steunen.

 ∏ Bekleding: Premium leder of verschillende 

stoff en in harmonieuze kleurencombinaties. 
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Materialen



gemotiveerd: de praktische lederen 
bekleding beschermt de armleuningen 
tegen vuil en slijtage en de dikke vulling 
van het zitkussen, die tot aan de rugleun-
ing doorloopt, biedt een aangename 
steun in de lendenen. Door de makkelijke 
handgreep aan de achterkant van de 
rugleuning is deze compacte fauteuil 
fl exibel  inzetbaar.

In 2013 hebben Hella Jongerius en Vitra 
samengewerkt aan het ontwerp van een 
stoel voor de North Delegates Lounge in 
het hoofdkwartier van de VN in New York. 
De East River Chair is op dat ontwerp 
gebaseerd. 
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http://www.deprojectinrichter.com


Oppervlakken en kleuren


 Light mix 01 

 82 
 Plano - grijs/
stone 

 71 
 Hopsak - gee/
lindegroen 

 17 
 Laser - ijsblauw/
ivoor 

 71 
 Leder Premium 
- zand 

 Red mix 02 

 77 
 Plano - baksteen 

 72 
 Hopsak - gee/
poppy rood 

 30 
 Laser - lichtgrijs/ 
poppy rood 

 71 
 Leder Premium 
- zand 

 Blue mix 05 

 66 
 Plano - nero 

 84 
 Hopsak - blauw/
veenbruin 

 20 
 Laser - ijsblauw/
veenbruin 

 67 
 Leder Premium 
- asfalt 

 Green mix 04 

 69 
 Plano - donk-
ergrijs 

 70 
 Hopsak - weide-
groen/ivoor 

 28 
 Laser - lichtgrijs/
bos 

 67 
 Leder Premium 
- asfalt 

 Onderstel 

 10 
 naturel eiken 
gevernist 

 04 
 donker eiken 
gevernist 

http://www.deprojectinrichter.com

