
 
Antonio Citterio, architect 
en ontwerper, woont en 
werkt in Milaan. Zijn sa- 

menwerking met Vitra 
dateert van 1988. Sinds- 
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dien zijn er een hele serie 

bureaustoelen en bureau- 
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systemen ontstaan, even- 

  als producten voor de Onderstel 
Vitra Home Collection. en frames 
De Citterio-collectie wordt 

 voortdurend  uitgebreid. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Vitra meubelen heeft het elegante, tijdloze 

Suita Sofa-systeem, ontworpen door Antonio 
Citterio, aan de collectie toegevoegd. Dit 
bestaat uit meerdere componenten 
die met elkaar gecombineerd kunnen 
worden. Twee afzonderlijke meube- 
len zijn specifiek ontwikkeld voor 
kantoren, wachtruimtes en lobby‘s: 
de Suita Club Sofa en de Suita Club 
Armchair. De constructie en afwer- 
king zijn afgestemd op de hoge eisen 
voor het gebruik in openbare ruimtes; 
de bekleding en overtrekken zijn van 
duurzame kwaliteit. De bekleding 
van de rugleuning biedt ook zonder 
een bijkomend kussen veel comfort. 

 
 
 
 
 
 
 

De Suita Club Sofa is naar wens verkrijgbaar met of zonder hoofdsteun. 

 
 
 
 
 
 

Elegante terughoudendheid 
Suita valt op door een lichte en tegelijkertijd 
industrieel-technische uitstraling. De geo- 
metrisch vormgegeven romp en de strakke 
kussens lijken te zweven op de brugvormige, 
slanke poten van gepolijst aluminium, die als 
een eerbetoon aan het Amerikaanse mid- 
century-design gezien mogen worden. 

 

 
 
 
 
 

De Suita Club Sofa en de Armchair zijn verkrijgbaar in stof of leder. De compacte en comfortabele Suita Club 

1840 72½”Armchair vult de Sofa perfect aan. 

 

Duurzaamheid 
Zoals elk Vitra-product worden ook de Suita 
Club-componenten, hun bekleding en hun 
overtrekken aan strenge tests onderworpen, 
om een langdurig gebruik zonder verlies van 
comfort te garanderen. 

 
 Afmetingen 
 

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

 
 
 
 

1840 72½” 535 21” 

 
 

Aanvullingen 
De Suita Club Sofa kan met een hoofdsteun 
worden uitgerust; niet alleen om het hoofd 
te ondersteunen, maar ook om de zetel in 
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400 15¾” 

zekere zin af te bakenen. De Suita Club 
Armchair is een perfecte aanvulling op de 
Sofa: met deze twee meubelen kunt u voor 
de meest uiteenlopende situaties en ruimtes 
de gepaste configuratie vinden. 

1705 67” 725 28½” 1705 67” 780 30¾” 745 29¼” 730 28¾” 
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Antonio Citterio 
*1950, Italië 

 
 
 

 
Gepolijst 

aluminium 

Soft Light Basic Dark 
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