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arta: een vormgevingsrevolutie voor houten stoelen

Dankzij nieuwe verbindingstechnieken kunnen poten en zijframes van elegante schuine vlakken worden voorzien die in deze vorm nog
niet eerder bij houten stoelen zijn toegepast. Een innovatief samenspel van techniek en ontwerp, met een stijlvolle, licht ogende arta als
resultaat. De lichtheid van het massief houten onderstel wordt nog eens extra benadrukt door de vrij verende rugleuning van multiplex.

De voornaamste doelstelling bij het ontwerp van arta was de sfeeraspecten van hout (natuurlijke warmte en huiselijkheid) te koppelen
aan de technologische eisen van de toekomst.

design: arge2 3

arta

WHA-00056 Katalog arta_NL  16.01.2007  16:05 Uhr  Seite 2



Maar arta is meer dan alleen maar een mooi stukje design. Ook de constructie en de
materialen hebben belangrijke voordelen:

Die kenmerken zich namelijk door hun stabiele kwaliteit en lange levensduur. Dankzij de hoogwaardige
bekleding is het zitcomfort optimaal, ook voor wie lang moet zitten. Het gebruikte hout is uitsluitend
afkomstig uit ecologisch duurzaam beheerde bossen en voorzien van PEFC-certificaten.

4 5

Houten stoelen in moderne kantooromgevingen?

Vooral in ruimten voor communicatie en ontspanning op gemiddeld en hoog niveau vormt arta een aantrekkelijk alternatief. In de
openbare sector zijn de toepassingsmogelijkheden al helemaal legio: of het nu om hotels, restaurants, religieuze gebouwen, musea,
galerieën, communicatie-, ontspannings- en openbare ruimten of multifunctionele gebouwen gaat, de stoel past overal.

Dankzij nieuwe verbindingstechnieken
kunnen poten en zijframes van elegante
schuine vlakken worden voorzien.
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6890-700 eiken
Zitschaal van multiplex
B 52 / D 55 / ZH 45 / H 80

6891-700 eiken
Zitschaal van multiplex
B 58 / D 55 / ZH 45 / H 80

6890-200 beuken
Zitschaal van multiplex
B 52 / D 55 / ZH 45 / H 80

6891-200 beuken
Zitschaal van multiplex
B 58 / D 55 / ZH 45 / H 80

6892-700 eiken
Zitschaal met CPL-laminaat laag
B 52 / D 55 / ZH 45 / H 80

6893-700 eiken
Zitschaal met CPL-laminaat laag
B 58 / D 55 / ZH 45 / H 80

Productoverzicht arta

6890-203 beuken
Zitschaal volledig gestoffeerd
B 52 / D 55 / ZH 47 / H 80

6891-203 beuken
Zitschaal volledig gestoffeerd
B 58 / D 55 / ZH 47 / H 80

6

arta biedt interessante mogelijkheden voor afwisseling:

Het onderstel en de zitschaal zijn in verschillende beuken en eiken varianten leverbaar. Het multiplex van de zitschaal kan 
worden gestoffeerd of van een in verschillende kleuren verkrijgbare CPL-laminaat laag worden voorzien.

300 Zwart

302 Grasgroen

304 Wit

306 Chinees rood

308 Pastelblauw

310 Basaltgrijs

Stapelbaarheid: op de grond max. 4 stoelen, 
met of zonder armleggers. Geschikte transport-
wagen: model 6491-000.

De stoelen van de arta-serie zijn ook koppelbaar
leverbaar, eventueel met stoelnummers.

Overige modelvarianten:

Zonder armleggers

6890-202 beuken, 6890-702 eiken
Zitschaal van multiplex,
aan binnenkant gestoffeerd
B 52 / D 55 / ZH 47 / H 80

6890-703 eiken
Zitschaal volledig gestoffeerd
B 52 / D 55 / ZH 47 / H 80

6892-200 beuken
Zitschaal met CPL-laminaatlaag
B 52 / D 55 / ZH 45 / H 80

Met armleggers

6891-202 beuken, 6891-702 eiken
Zitschaal van multiplex,
aan binnenkant gestoffeerd
B 58 / D 55 / ZH 47 / H 80

6891-703 eiken
Zitschaal volledig gestoffeerd
B 58 / D 55 / ZH 47 / H 80

6893-200 beuken
Zitschaal met CPL-laminaatlaag
B 58 / D 55 / ZH 45 / H 80
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