
 Belleville is de naam van de bruisende 
wijk in Parijs waar de ontwerpers Ronan 
en Erwan Bouroullec hun atelier hebben. 
Visuele aanknopingspunten voor de 
Belleville Chair zijn te vinden in de 
klassieke Franse bistromeubels en de 
levendige sfeer in deze wijk van Parijs. De 
vertrouwde vorm van de stoel, zelfs in een 
moderne context, kan aanvankelijk 
vanzelfsprekend lijken, maar roept ook 
een gevoel van verwondering en 
verwarring op, omdat de materialen en 
de manier waarop ze zijn samengevoegd 
en vervaardigd, pas bij nadere bes-
chouwing duidelijk worden.

De Belleville Chair is een technisch 
geavanceerde kunststof stoel die is 
opgebouwd uit twee delen: een frame en 
een zitschaal. Het slanke zwarte frame 
schetst de kalligrafi sche lijnen van de 
poten en rugleuning en ondersteunt een 
zeer dunne schaal die vanaf het brede 
zitoppervlak taps toeloopt in een smalle 

 ∏  Zitting, onderstel en frame: spuitgegoten 

polyamide. Stapelbaar tot 6 stoelen. 
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 Belleville Chair 

Materialen



 Belleville Chair Plastic 

 ∏  Zitschaal: gevormd multiplex, beschermende 

transparante laklaag.

 ∏ Onderstel en frame: spuitgegoten polyami-

de. Stapelbaar tot 6 stoelen. 

 Belleville Chair Wood 

 ∏  Zitschaal: gevormd multiplex, polyurethaan-

schuimvulling, stoff en bekleding.

 ∏ Onderstel en frame: spuitgegoten polyami-

de. Niet stapelbaar. 

 Belleville Chair Fabric 

 ∏  Zitschaal: gevormd multiplex, polyurethaan-

schuimvulling, lederen bekleding.

 ∏ Onderstel en frame: spuitgegoten polyami-

de. Niet stapelbaar. 

 Belleville Chair Leather 

rugleuning. Dit soort constructie opent 
nieuwe perspectieven voor de materialen 
van de stoel. Aangezien de zitschaal het 
uiterlijk van de Belleville Chair bepaalt en 
verkrijgbaar is in gekleurd polyamide, 
gevormd en gefi neerd multiplex of met 
een bekleding van leer of textiel, veran-
dert de Belleville Chair van een kunststof 
stoel in een houten of gestoff eerde stoel 
of zelfs in een leunstoel met schuin naar 
voren afl opende armleuningen. 

In combinatie met de Belleville Tables 
vormen de Belleville Chair en Armchair 
een uniforme maar tegelijk diverse groep, 
een hybride meubelfamilie met harmoni-
eus op elkaar afgestemde vormen en 
materialen. Zo kunnen de stoelen en 
tafels, in kleine of grote aantallen, 
aantrekkelijk gecombineerd worden in 
bedrijvige bistro‘s, chique moderne 
galerieën of verschillend ingerichte 
woninginterieurs.  

http://www.deprojectinrichter.com


AFMETINGEN (gemeten volgens EN 1335-1)
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Oppervlakken en kleuren

Art. no.



 09172806 

 Zitschaal Plastic 

 30 
 crème 

 94 
 moss grey 

 83 
 zeeblauw 

 35 
 basalt 

 12 
 diepzwart 

 Zitschaal Wood 

 10 
 naturel eiken 
gevernist 

 04 
 donker eiken 
gevernist 

 68 
 essen zwart 

 Zitschaal Fabric 

 01 
 lichtgrijs 

 03 
 blauwgrijs 

 04 
 inktblauw 

 02 
 cognac 

 05 
 bruin 

 06 
 donkergrijs 

 07 
 zwart 

 Zitschaal Leather 

 72 
 sneeuw 

 73 
 klei 

 64 
 cement 

 65 
 graniet 

 63 
 cashew 

 62 
 oker 

 75 
 camel 

 71 
 zand 

 97 
 cognac 

 22 
 red stone 

 93 
 brandy 

 87 
 pruim 

 74 
 olijf 

 58 
 kaki 

 59 
 jade 

 60 
 smoke blue 

 77 
 bruin 

 68 
 chocolade 

 61 
 umbra grijs 

 67 
 asfalt 

 66 
 nero 

 Onderstel 

 12 
 diepzwart 
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