
 

 

 

 

 

 

 

 

Palladio  
Claesson Koivisto Rune | Design 2016 

 

De Palladio tafel is een tafel in zijn meest essentiële vorm - niet meer dan een vlak blad en 

vier rechte poten. 

Dus 'less is more', maar minder is ook... moeilijker. De verbinding tussen poten en blad moet 

namelijk niet alleen vrijwel onzichtbaar, maar ook bijzonder sterk zijn. De ontwerpers leggen 

uit: ‘Dankzij het heldere concept en de samenwerking met de ingenieurs van Artifort konden 

we een uitdagende doelstelling realiseren: minimale materiaalafmetingen, pure expressie en 

maximale stabiliteit.’ 

Het designkenmerk van de Palladio familie schuilt in de poot-bladverbinding. Omdat die zo 

sterk is, zijn vrijwel eindeloze variaties mogelijk in formaten en verhoudingen. Door een reeks 

kleuren en/of oppervlaktematerialen toe te voegen doet de tafel het goed in vrijwel elke 

ruimte of functie, en combineert uitstekend met andere meubels in elke stijl. 

‘Wij zijn absoluut overtuigd van de iconische kracht van de minimale expressie van de 

Palladio tafel. Het ontwerp is zowel geïnspireerd door de klassieke architectuurprincipes van 

de Venetiaanse Renaissance-meester Andrea Palladio als door de minimalistische 

sculpturen van de Amerikaanse kunstenaar Donald Judd, en zal volgens ons standhouden 

door tal van trends heen.’ 

Constructie 

De Palladio familie bestaat uit eetkamertafels, vergadertafels, bijzettafels, bureaus en een 

console in verschillende afmetingen. Het blad is uitgevoerd in eikenfineer in standaard olie 

afwerking, standaard fineer of gelakt in structuurlak passend bij de poedercoatstructuren. De 

poten zijn RVS geschuurd, RVS gepolijst of voorzien van poedercoat structuur. 
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Over Claesson Koivisto Rune 

Mårten Claesson, Eero Koivisto en Ola Rune startten in 1995 hun architecturale 

partnerschap in Stockholm. Sindsdien is hun samenwerking uitgegroeid tot een 

internationaal geprezen, multidisciplinair bureau dat zich richt op zowel architectuur als 

design. Architecturale opdrachten omvatten de Inde/Jacobs Gallery in Texas, het Sfera 

Building in Kyoto en Hotel Skeppsholmen in Stockholm. Ze ontwerpen voor bedrijven zoals 

Cappellini en Muuto, en ontvingen in 2015 de meest prestigieuze design award van Zweden, 

The Bruno Mathsson Prize. 

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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