
 Bij een stoel werkt de grootste belasting 
op de achterpoten, omdat die het 
gewicht van het bovenlichaam dragen. 
De technicus, architect en ontwerper Jean 
Prouvé heeft deze basiskennis op 
aanschouwelijke wijze geïntegreerd in het 
ontwerp van de Standard Chair. Voor de 
licht belaste voorpoten volstaat staalbuis, 
maar de achterpoten zijn gemaakt van 
brede profi elen die de krachten op de 
vloer overbrengen. 

 De Standard SP (Siège en Plastique) is 
een moderne uitvoering van het iconische 
basismodel, zonder dat er iets aan de 
vorm veranderd is. De Standard SP 
ontleent zijn eigentijdse uiterlijk aan de in 
robuuste kunststof uitgevoerde zitting en 
rugleuning, die in een aantal zorgvuldig 
gekozen kleuren verkrijgbaar zijn. Door 
de duurzame, matte poedercoating past 
het onderstel goed bij de kunststof 
vlakken. 

 ∏  Zitting en rugleuning: ASA kunststof (met 

fi jne structuur).

 ∏ Frame: gevormde staalplaat en ronde staal-

buis, met poedercoating. 

 Standard SP 
 Jean Prouvé ,  1934/1950 
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Materiaal



 

AFMETINGEN (Afmetingen zijn bepaald overeenkomstig EN-1335,1)
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http://www.deprojectinrichter.com


Oppervlakken en kleuren

 12 
 diepzwart 

 31 
 warmgrey 

 35 
 basalt 

 69 
 kastanje 

 87 
 teak bruin 

 12 
 diepzwart 
poedercoating 
(structuur) 

 80 
 coff ee 
poedercoating 
(structuur) 

 92 
 citron 

 06 
 japanese red 
poedercoating 
(structuur) 

 35 
 basalt 
poedercoating 
(structuur) 

 88 
 ecru 
poedercoating 
(structuur) 

 40 
 chocolade 
poedercoating 
(structuur) 

 91 
 mint 
poedercoating  
(structuur) 

Artikelnr.
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Zit en rug, ASA-kunststof

 



 09157606 

Onderstel

 74 
 olijf 

www.deprojectinrichter.com
Bel gratis 0800-566 66 66



 Bij een stoel werkt de grootste belasting 
op de achterpoten, omdat die het 
gewicht van het bovenlichaam dragen. 
De technicus, architect en ontwerper Jean 
Prouvé heeft deze basiskennis op 
aanschouwelijke wijze geïntegreerd in het 
ontwerp van de Standard Chair. Voor de 

 ∏  Zitplaat en rugleuning: eik (naturel of don-

ker), notelaar (zwart gepigmenteerd).

 ∏ Frame: gevormde staalplaat en ronde staal-

buis, met poedercoating. 
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AFMETINGEN (Afmetingen zijn bepaald overeenkomstig EN-1335,1)
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licht belaste voorpoten volstaat staalbuis, 
maar de achterpoten zijn gemaakt van 
brede profi elen die de krachten op de 
vloer overbrengen. 



Oppervlakken en kleuren

 10 
 eiken naturel 
met natuurlijk 
houteff ect 

 45 
 eiken donker 
met natuurlijk 
houteff ect 

 40 
 chocolade 
poedercoating 
(glad) 

 04 
 eiken donker 
met natuurlijk 
houteff ect 

 12 
 diepzwart 
poedercoating 
(glad) 

 80 
 coff ee poeder-
coating (glad) 

 06 
 japanese red 
poedercoating 
(glad) 

 88 
 ecru poeder-
coating (glad) 

Zit en rug

Onderstel
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