
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perching  
Studioilse | Design 2016 

 

Tijdelijk zitten 

Een serie comfortabele stoelen voor veelzijdig gebruik, ideaal voor onze gezonde, actieve 

levens. Handgenaaide lederen zadels over een eenvoudig draadframe, gemaakt als 

vriendelijke, praktische metgezellen voor elke situatie die vraagt om een tijdelijke 

zitmogelijkheid. 

 

‘We wilden een reeks stoelen ontwerpen die we voor onze eigen projecten konden 

gebruiken, het soort dat voor ons moeilijk te vinden is’, verklaart Ilse Crawford, oprichtster 

van Studioilse. ‘Praktische stukken die neerstrijken in hun omgeving, maar die erbij gehaald 

kunnen worden om wanneer nodig een informele ruimte te creëren. De materialen, kleuren, 

het leer en de afmetingen zijn met zorg gekozen zodat ze aansluiten op hun omgeving en 

op de veranderende manieren waarop wij leven.’ 

 

‘De fijne lineaire structuur is belangrijk’, voegt Oscar Peña toe, mede oprichter van 

Studioilse. ‘Wij wilden de fysieke lichtheid en beweeglijkheid van de stoel een visuele vorm 

geven. Het frame hebben we ontworpen met doorlopende lijnen en zachte vormen, alsof het 

eindproduct een tekening is. Het soepele leer vult de organische structuur aan en zorgt voor 

warmte en comfort.’ 
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Constructie 

De Perching familie bestaat uit drie stoelen: een hocker (hoogte 38 cm), een kruk (hoogte 49 
cm) en een hoge kruk (hoogte 69 cm). De stoelen hebben een stalen gepoedercoat frame, 
de zitting is bekleed met zadelleder en vastgezet met lederen veters. Perching is verkrijgbaar 
in vier vaste kleurcombinaties van lederen zittingen en onderstel. 
 
Over Studioilse 

Studioilse wordt geleid door Ilse Crawford en Oscar Peña en is een multidisciplinaire 

designstudio met een heldere missie: de menselijke wensen en behoeften centraal stellen bij 

alles wat ze doen. Omgevingen moeten mensen een gevoel van comfort geven; zoals 

openbare ruimtes waarin mensen zich thuis voelen en woningen die bewoonbaar en zinvol 

zijn voor de mensen die erin wonen. Studioilse ontwerpt daarvoor meubels en producten die 

de dagelijkse gedragingen en handelingen van mensen ondersteunen en verbeteren. 

Daarmee willen ze de menselijke balans herstellen in merken en ondernemingen die deze 

zijn kwijtgeraakt. 

 
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 

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. 
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