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 ∏  Frame: hout.

 ∏ Zitkussens: polyurethaanschuim met interac-

tieve kern van pocketveren, kamerkussens en 

polyesterfl eece.

 ∏ Rugkussens: polyurethaanschuim met 

polyesterfl eece.

 ∏ Armleuningkussen: apart en fl exibel inzet-

baar, met zand verzwaard.

 ∏ Bekleding: harmonieuze combinaties van 

kleuren en stoff en, verwijderbaar.

 ∏ Ottoman: houten frame met polyurethaan-

schuim. 

 Polder 
 Hella Jongerius ,  2005/2015 

 Polder 

Materialen

1 Polder
2-3 Polder Sofa
4 Polder Compact

5 Polder Ottoman
6-7 Stoff en en kleuren
8 Samenstelling bekleding

9 Wetenswaardigheden
10 Flexibiliteit met de Ottoman
11-12 Accessoires

 In Nederland, het thuisland van de 
ontwerpster Hella Jongerius worden met 
het woord ‚polder‘ stukken land bedoeld 
die op de zee zijn teruggewonnen door 
middel van dijken en kanalen. Door hun 
vlakke, lage en langgerekte ontwerp, doen 
beide Polder sofa‘s aan een polder-
landschap denken. 

De grote zitkussens van de Polder Sofa en 
Polder Compact vormen een erg comforta-
bel asymmetrisch zitoppervlak dat aan 
beide zijden gefl ankeerd is door de 
gestoff eerde body. De vorm van de body 
is wat beide sofa‘s van elkaar onder-
scheidt: aan de ene zijde van de Polder 
Sofa is een lage armleuning geïntegreerd, 
terwijl aan de andere zijde een platform is 
toegevoegd dat kan worden gebruikt als 
opbergruimte voor magazines, boeken of 
schaaltjes. De Polder Sofa biedt dus 
voldoende plaats om zich uit te strekken, 
zittend of liggend. De Polder Compact 
heeft daarentegen een body met twee 
armleuningen met verschillende hoogtes, 
die de afmetingen van de sofa beperken. 
Dankzij de hogere armleuning is het ook 
mogelijk om in een comfortabele positie 
zijdelings in de sofa te zitten om te lezen of 
televisie te kijken.

Met hun kenmerkende asymmetrische 
structuur kunnen beide Polder sofa‘s 
uitgerust worden met de hogere armleun-
ing aan de linker- of rechterzijde, zodat ze 
kunnen worden aangepast aan verschillen-
de indelingen van een ruimte. Aangezien 
het platform voor de Polder Sofa apart 
verkrijgbaar is, kan het ook gebruikt 
worden als ottoman. 

De gestoff eerde kussens en body van de 
sofa‘s zijn bekleed met stoff en in harmoni-
euze kleuren en weefpatronen: schakerin-
gen van groen, rood, goudgeel en 
nachtblauw. In plaats van de standaard-
stoff en wordt voor de bekleding textiel 
gebruikt dat exclusief voor Vitra werd 
ontwikkeld door Hella Jongerius. Zo wordt 
de subtiele interactie van kleuren en 
texturen die het design typeert nog 
versterkt.
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POLDER SOFA

Polder Sofa golden yellow

Polder Sofa green

De Polder Sofa van Hella Jongerius valt op door de combinatie 
van verschillende stoff en en kleuren, een asymmetrische vorm en 
de charmante details. Deze comfortabele sofa is verkrijgbaar in 
op elkaar afgestemde schakeringen van rood, groen, goudgeel of 
nachtblauw voegt een opvallende toets toe aan elk interieur.
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Polder Sofa red

Polder Sofa night blue

 Hella Jongerius 

 De Nederlandse ontwerpster Hella Jongerius woont en werkt 
in Berlijn. Ze richtte de designstudio Jongeriuslab op in 1993 
en startte haar samenwerking met Vitra in 2004. Sindsdien 
heeft ze niet enkel een essentiële bijdrage aan de steeds 
groeiende Vitra Home Collection geleverd, maar wendde ze 
haar expertise ook aan in het domein van kleuren en materia-
len voor de Vitra Colour & Material Library. 
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POLDER COMPACT

Polder Compact golden yellow

Polder Compact green

De Polder Compact Sofa werd door Hella Jongerius ontworpen 
in verschillende stoff en en kleuren en weefsels die zorgvuldig op 
elkaar afgestemd zijn, en voegt een opvallende toets toe aan elk 
interieur. De sofa is verkrijgbaar in groen, rood, nachtblauw en 
goudgeel en past dankzij zijn compacte afmetingen ook in 
kleinere appartementen.
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Polder Compact red, Polder Ottoman red

Polder Compact night blue

De Ottoman is een fl exibel element dat optioneel als platform 
gebruikt kan worden om de horizontale oppervlakte van de 
Polder Sofa te vergroten. Als hij voor de sofa geplaatst wordt, 
vormt hij een chaise longue en hij kan, waar ook in de ruimte, 
afzonderlijk gebruikt worden als een praktische zitplaats of een 
extra oppervlak voor kleine voorwerpen. De Ottoman is verkrijg-
baar in vier vooraf bepaalde kleuren die perfect samengaan met 
de kleurenschema's van de sofa's.

POLDER OTTOMAN
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STOFFEN EN KLEUREN

 Stofmix golden yellow 

 32 
 Aura - chartreuse 

 11 
 Dumet - geel 
gemêleerd 

 06 
 Maize - canary/
ochre 

 05 
 Panamone - 
curry 

 05 
 Volo - canola 

 06 
 Aura - canary 

De knopen van de Polder Sofa's, ontworpen door Jongerius in een collage van gekleurde kunststof, aluminium en leder, zijn een erg 
opvallend detail. Ze vormen niet alleen een aantrekkelijk contrast met de zachte geweven stoff en, maar zorgen er ook voor dat de 
bekleding dankzij het eenvoudige sluitsysteem gemakkelijk verwijderd kan worden voor reiniging.

Polder knopenset voor de red, green, golden yellow en night blue versies.
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 Stofmix red 

 15 
 Aura - cherry 

 16 
 Aura - fl ame red 

 12 
 Brink - bordeaux/
rood 

 11 
 Maize - poppy 
red/brandy 

 77 
 Volo - brick 

 63 
 Plano - red/
poppy red 

 Stofmix night blue 

 57 
 Aura - dark blue 

 08 
 Credo - donker-
blauw/zwart 

 21 
 Laser - donker-
blauw/veenbruin 

 04 
 Twill - inktblau 

 11 
 Volo - night blue 

 16 
 Maize - night blue/
black 

 Stofmix green 

 62 
 Aura - emerald 

 09 
 Aura - green 

 13 
 Dumet - groen 
gemêleerd 

 09 
 Maize - fern/
brandy 

 06 
 Volo - summer 
grass 

 34 
 Plano - grass 
green/forest 
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SAMENSTELLING BEKLEDING

De samenstelling van de bekleding van de Polder Sofa en de 
Polder Compact biedt uitstekend comfort. De zitelementen die 
op het frame rusten combineren lagen van polyurethaanschuim 
met kamerkussens en een interactieve pocketvering. De veer-
krachtige pocketveren zorgen voor een aangenaam dempend 
eff ect en nemen hun oorspronkelijke vorm snel weer aan. De 
kussens van de rugleuning bestaan uit polyurethaanschuim en 
een kamerkussen.

WETENSWAARDIGHEDEN OVER BEKLEDING

Vitra produceert al meer dan vijftig jaar 
beklede meubels van de hoogste 
kwaliteit. Premium materiaal, zorgv                                                                
uldig geselecteerd bekledingsmateriaal, 
vakmanschap en hoge kwaliteitsnormen 
bij Vitra staan garant voor uitstekende 
producten waar je lang plezier aan zult 
beleven.
In Vitra's eigen proefcentrum worden 
onze beklede meubels onderworpen aan 
strenge tests die veel verder gaan dan de 
standaardnormen.

Desondanks moet elk bekleed meubelstuk 
goed verzorgd worden.

Onderhoud:
Vermijd rechtstreekse blootstelling aan 
zonlicht aangezien de kleur van de 
bekleding door de ultraviolette straling kan 
vervagen.

Om de originele dikte en vorm van uw sofa 
te behouden, moeten de kussens regelma-
tig goed opgeschud en opgeklopt worden.
Plooien en kreuken door te zitten kunnen in 
alle soorten bekleding voorkomen worden 

door het bekledingsmateriaal na gebruik 
glad te strijken.
Kleine deuken in de zitting en de rugleun-
ing in de loop der tijd zijn normaal, maar 
daardoor zal de kwaliteit van uw sofa niet 
verminderen. Om de uniforme uitstraling 
van uw sofa te behouden en ervoor te 
zorgen dat hij gelijkmatig slijt, kunt u 
telkens op een andere plaats gaan zitten 
- zeker als de sofa nieuw is.
Nadat uw sofa een tijdje gebruikt werd, 
zal de bekleding een stabiele vastheid 
aannemen en behouden voor de rest van 
haar levensduur.
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WETENSWAARDIGHEDEN OVER HOESMATERIALEN

Het bekledingsmateriaal heeft een grote 
invloed op de uitstraling en de kenmerken 
van beklede meubels.
Technische eigenschappen, zoals weer-
stand tegen slijten, vervagen of vlekken, 
spelen samen met de kwaliteit van de 
vezels en esthetische eigenschappen van 
het textiel een belangrijke rol.

De functionaliteit van een meubelstuk 
wordt hoofdzakelijk bepaald door het type 
stof dat wordt gebruikt. Algemeen kunnen 
we stellen dat synthetische vezels beter 
scoren dan natuurvezels op het vlak van 
technische eigenschappen. Om die reden 
worden dan ook vaak mengelingen van 
verschillende materialen gebruikt, zodat 
men kan profi teren van alle voordelen van 
de individuele vezels.

Hierna vindt u enkele van de belangrijkste 
kenmerken van de stoff en die Vitra gebruikt 
voor zijn bekledingsmateriaal:

Katoen (CO)
Huidvriendelijke natuurlijke vezels van 
plantaardige oorsprong, aangename 
tactiele eigenschappen, nemen gemakke-
lijk vocht op. Vaak van lagere kwaliteit 
dan kunstvezels wat kleurvastheid en 
lichtechtheid betreft; platte weefsels 
gevoelig voor pluisvorming.

Linnen (LI)
Licht glanzende natuurvezel van 
plantaardige oorsprong, voelt fris en 
aangenaam aan, vuilafstotend, geen 
pluisvorming.  Beperkte kleurvastheid bij 
lichtinval, kreukt makkelijk.

Wol (WO)
Elastische natuurvezel van dierlijke 
oorsprong, van nature zelfreinigend: even 
kort verluchten volstaat om opgenomen 
geurtjes te laten verdwijnen, zodat de wol 
opnieuw neutraal en fris geurt. Goed 
bestand tegen licht en slijtage, sterk 
absorberend, kreukt minimaal, licht 
ontvlambaar. Gevoelig voor pluisvorming 
en kleurvervaging.

Polyester (PE), polyacryl (PA), 
viscose (VI)
Onveranderlijke en lichtbestendige 
synthetische vezels. De niet-absorberende 
eigenschappen van synthetische stoff en 
kunnen worden gecompenseerd door 
verschillende vezels te combineren en 
specifi eke weeftechnieken te gebruiken.

Het algemeen uitzicht van een meubelstuk 
wordt beïnvloed door de kleur en het type 
van het materiaal waarmee het bekleed is, 
alsook door de eigenschappen ervan (al 
dan niet elastisch) en door de bekledings-
techniek (al dan niet verwijderbare 
bekleding). Een sofa kan er afhankelijk 
van het bekledingsmateriaal dan ook heel 
verschillend uitzien. Algemeen kunnen we 
stellen dat bekledingsstoff en met enige 
elasticiteit minder gevoelig zijn voor 
kreuken en plooien, aangezien ze aan 
driedimensionale vormen aangepast 
kunnen worden. Zwaarder bekledingsma-
teriaal zoals Laser of Credo zorgt voor een 
gladder oppervlak, terwijl dunnere 
materialen een fi jner, golvend eff ect 
hebben.

Instructies voor onderhoud
Alle Polder-bekledingen zijn verwijder-
baar. Stoff en bekleding kan professioneel 
gereinigd worden. Raadpleeg de 
onderhoudsinstructies die bij uw sofa 
geleverd worden.

Indien u ooit afzonderlijke componenten 
of bekledingsmateriaal moet vervangen 
door slijtage, neem dan contact op met 
uw plaatselijke Vitra-verkoper.





    10  www.vitra.com/polder info@vitra.com | NL 2016

FLEXIBELE MOGELIJKHEDEN MET DE OTTOMAN

Polder Sofa golden yellow, armleuning links, zitting rechts Polder Sofa golden yellow, armleuning rechts, zitting links

Polder Sofa red, armleuning rechts, zitting links Polder Sofa red, armleuning links, zitting rechts

Polder Compact green, lage armleuning rechts (gezien vanaf de 

voorkant)

Polder Compact night blue, lage armleuning links (gezien vanaf de 

voorkant) Polder Ottoman green
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Prismatic Table

41 x 37,5 cm

Occasional Table LTR

39,2 x 33,5 x 25 cm

Hexagonal Table

51 x 44 x 41 cm

Eames Elephant

78,5 x 41 x 41,5 cm

Layers Vineyard 

Jade/Turquoise

30 x 40 cm

Repeat classic 

Houndstooth Lemon

30 x 40 cm

Rise Table

ø 50 x 47,5 – 66 cm

Panton Junior

37,5 x 44,5 x 63 cm

 Hand

  300 x 400 mm 

 Dove 

 300 x 400 mm 

 Couple 

 300 x 400 mm 

 Love, roze 

 400 x 400 mm 

Quatrefoil pink

400 x 400 mm

Repeat classic 

Houndstooth Pink

30 x 40 cm

Vases Berry

55 x 55 cm |

40 x 40 cm

Plywood Group

LCW

53 x 56 x 68 cm

Vases Goldenrod

55 x 55 cm

40 x 40 cm

Repeat classic 

Houndstooth Moss

30 x 40 cm

Layers Vineyard 

Ochre/White

30 x 40 cm

Wool Blanket, Maze Pattern

200 x 135 cm²

 Maze, mosterd 

 40 x 40 cm 

NesTable

50 x 35 x 57,4 - 77 cm

Metal Side Table

31,5 x 31,5 x 38 cm | 40 x 40 x 44,5 cm |

31,5 x 70 x 35,5 cm

Bovist 'Pottery'

ø 54 x 38 cm

Zoo Timer

Fernando the Fish

25 x 28 x 3,5 cm

 Love, rood 

 400 x 400 mm 

Wall Clock

Sunburst Clock

ø 47 cm

Zoo Timer

Elihu the Elephant

32 x 32 x 5 cm

Het concept achter de Vitra Home Collectie is niet het promoten van een uniforme ‘designstijl’, maar het bieden van een keuze uit 
meubels en accessoires die naar eigen goeddunken gecombineerd kunnen worden naargelang de voorkeur van de klant. Hier zijn 
enkele suggesties voor producten en accessoires in kleurenpaletten die prachtig samengaan met de Polder Sofa.

ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES

 Eyes 

30 x 40 cm

 Snake (zwart) 

40 x 40 cm

 Maze (zwart) 

40 x 40 cm

Small Dot Pattern 

Document reverse

40 x 40 cm

Geometri 

zwart/wit

40 x 40 cm

Checker 

zwart/wit

40 x 40 cm

Wool Blanket, Diagonals

200 x 135 cm²

Wall Clocks

Sunflower Clock, ø 75 cm

Asterisk Clock, ø 25 cm

Plate Table

40 x 40 x 37 cm | 70 x 70 x 37 cm |

120 x 40 x 37 cm | 120 x 70 x 37 cm

Butterfly Stool

42 x 39 cm

Elliptical Table ETR

226,5 x 74,5 x 22,5 cm

Splayed Leg Table

44 x 44 x 43,5 cm

Nelson Bench

122 x 47 x 35,5 cm | 183,5 x 47 x 35,5 cm

L‘Oiseau

24,5 x 15 x 6 cm

Wool Blanket, Circle Sections

200 x 135 cm²

Repeat classic 

Houndstooth Cocoa

30 x 40 cm

Eames House Bird

28 x 8,5 x 27,5 cm

Small Dot Pattern 

Document

40 x 40 cm

Millerstripe 

multicolored neutral

40 x 40 cm

Plywood Group LCW

53 x 56 x 68 cm

Cork Family

ø 31 x 33 cm
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 www.vitra.com/polder 

Art. nr. 

Vitra is overal ter wereld. Uw lokale Vitra-partner vindt u op www.vitra.com.

 09159206 


