
 

 

 

 

 

 

 

Tulip Midi  
Pierre Paulin | Design 1960 | Herintroductie 2016 

 

De Tulip Midi, destijds genaamd F549, ontbrak nog in de Tulip familie. De fauteuil is 

ontworpen door Pierre Paulin in 1960 en maakt nu de serie compleet. Deze middelgrote 

fauteuil is de perfecte maat tussen de Little Tulip eetkamerstoel en grote Tulip fauteuil. De 

Tulip Midi heeft een cross-base of schijfonderstel en komt in vele kleuren, stoffen en ook in 

leer. 

 

Constructie 

Tulip Midi bestaat uit een gestoffeerde zitting en rugleuning met twee verschillende 

onderstellen. De rugleuning is met drie stalen strips verbonden aan de zitting. De fauteuil is 

beschikbaar met een gepolijste, aluminium schijf en zuil in chroom. Dit draaibare onderstel is 

ook mogelijk in poedercoat uitvoering. Tulip Midi is daarnaast uitvoerbaar met een niet 

draaibaar cross-base onderstel in gepolijst RVS of poedercoat.  

 

Over Pierre Paulin RDI 

Tijdens een internationale meubelshow, georganiseerd door Kho Liang le, maakt Pierre 

Paulin (1927) veel indruk met een eigentijdse kuipfauteuil. Al snel na de show wordt hij 

freelance ontwerper voor Artifort. Het is de start van een lange en vruchtbare samenwerking. 

Zijn ontwerpen onderscheiden zich door de opvallende sculpturale vormgeving. Paulin wint 

er wereldwijd vele prijzen mee. Zijn werk blijkt tijdloos en tot de dag van vandaag modern en 

vooruitstrevend. Niet vorm om de vorm, maar toegepast ontwerp. Nog steeds voert Artifort in 

de vaste collectie veel van zijn ontwerpen uit de jaren zestig en zeventig. Paulin’s werk is te 

zien in musea over de hele wereld. 

 

Over Artifort 

Artifort maakt sinds 1890 designmeubelen die generatie op generatie weet aan te spreken. 

In de vorige eeuw legden designers als Kho Liang Ie, Pierre Paulin en Geoffrey D. Harcourt 

met iconische klassiekers de basis van het Artifort DNA. De volgende generatie van 

internationale topontwerpers zoals Patrick Norguet en René Holten zet deze ontwikkeling 
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voort onder begeleiding van art-director Khodi Feiz. Met oorspronkelijke en herkenbare 

vormgeving, geproduceerd in eigen huis. Door het gebruik van innovatieve 

productietechnieken maakt Artifort duurzame kwaliteitsmeubels voor deze én de volgende 

generatie. Meubelen van Artifort hebben een ziel en zijn onderdeel van je huis, van je gezin 

en van je leven. Beroemde musea zoals het Museum of Modern Art in New York en het 

Centre Pompidou in Parijs hebben diverse Artifort meubels permanent in hun collectie. 

 

  

  

 

http://www.deprojectinrichter.com

