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Aluminium  Chairs EA 118 

 EA 118 

AFMETINGEN (gemeten volgens EN 1335-1)

 Aluminium Chairs EA 118 
 Charles & Ray Eames ,  1958 

 ∏  Rugleuning en zitting: EA 118 met halfhoge 

rugleuning en zitpositie afgestemd op tafel-

hoogte; Hoogfrequent gelaste horizontale 

ribbels van Hopsak, leder of premium leder. 

Zijprofi elen en dwarsprofi elen van gepolijst 

of verchroomd spuitgietaluminium.

 ∏ Zittingmechanisme: regelbare achterwaar-

tse kanteling, in voorste positie te blokkeren. 

Traploze hoogteverstelling door middel van 

gasveer.

Materialen

 ∏ Armleuningen: gepolijst of verchroomd 

spuitgietaluminium.

 ∏ Onderstel: vijfsteronderstel van gepolijst of 

verchroomd spuitgietaluminium. Leverbaar 

met harde wielen voor tapijt of zachte wielen 

voor harde vloeren. De wielen zijn zwart voor 

gepolijste onderstellen en verchroomd voor 

verchroomde onderstellen. 

De modellen EA 117, EA 118 en EA 119 zijn de 
bureaustoelen in de Aluminium Group van 
Charles en Ray Eames. Voor optimaal 
comfort kan het kantelmechanisme op het 
gewicht van de gebruiker worden ingesteld. 
De uitgebreide keuze aan bekledingskleu-
ren maakt het eenvoudig om voor elk 
thuiskantoor de juiste stoel te vinden. De 
Aluminium Chair EA 119 verschilt van EA 117 
en EA 118 door zijn hogere rugleuning. EA 118 
heeft een iets smallere zitting en de 
zitpositie van dit model is beter geschikt 
voor activiteiten aan tafel.
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OPPERVLAKKEN EN KLEUREN

 Hopsak 

 71 

 yellow/pastel 
green 

 69 

 weidegroen/
ivoor 

 70 

 grass green/
forest 

 87 

 ivoor/bos 

 77 

 nero/forest 

 85 

 mint/ivoor 

 86 

 mint/bos 

 73 

 petrol/veenbruin 

 81 

 ijsblauw/ivoor 

 82 

 ijsblauw/
veenbruin 

 83 

 blauw/ivoor 

 84 

 blauw/veenbruin 

 74 

 dark blue/ivory 

 75 

 donkerblauw/
veenbruin 

 05 

 donkergrijs 

 66 

 nero 

 78 

 nero/veenbruin 
 76 

 marron/
moor brown 

 80 

 warmgrey/
veenbruin 

 62 

 rood/veenbruin 

 96 

 rood/cognac 

 63 

 rood/poppy 
rood 

 65 

 koraal/poppy 
rood 

 68 

 roze/poppy 
rood 

 67 

 poppy red/ivory 

 72 

 yellow/poppy 
red 

 88 

 cognac/ivoor 

 79 

 warmgrey/ivoor 

 Hopsak 

Hopsak

100% polyamide | 550 g/m²

Hopsak is een expressieve plat geweven stof gemaakt 

van polyamide. De duotone kleuren bieden een scala 

aan designmogelijkheden met sterk contrasterende, 

felgekleurde of subtiele combinaties van schering- en 

inslagdraden. Hopsak is erg duurzaam en robuust en kan 

daarom zowel in privé-interieurs als in openbare ruimten 

gebruikt worden.

Hopsak is verkrijgbaar in 28 kleuren.
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Leder Premium

Dikte 1,1-1,3 mm, semi-anilineleder

Premium leder is een relatief glad runderleder 

met een platte nerf en een lichte glans. Volledig 

gekleurd met lichte pigmenten. Het semi-

anilineleder voelt zacht aan, als een lederen 

handschoen. 

Premium leder is verkrijgbaar in 22 kleuren.

 Leder Premium/achterzijde Plano 

 72/88 

 sneeuw/wit 

 64/82 

 cement/ grijs/
stone 

 64/05 

 cement/ cream 
white/sierra grey 

 65/21 

 graniet/dimgrey 

 65/19 

 granite/sierra grey 

 60/69 

 smoke blue/
donkergrijs 

 59/58 

 jade/kaki 

 59/40 

 jade/ coconut/
forest 

 58/58 

 kaki/kaki 

 58/40 

 khaki/ coconut/
forest 

 61/69 

 umbra grijs/
donkergrijs 

 67/69 

 asfalt/
donkergrijs 

 66/66 

 nero/nero 

 77/54 

 bruin/bruin 

 68/54 

 chocolade/bruin 

 87/54 

 pruim/bruin 

 69/54 

 kastanje/bruin 

 93/77 

 brandy/baksteen 

 93/11 

 brandy/ marron/
cognac 

 22/77 

 red stone/
baksteen 

 22/96 

 red stone/ red/
cognac 

 97/67 

 cognac/cognac 

 74/80 

 olijf/coff ee 

 75/80 

 camel/coff ee 

 62/80 

 oker/coff ee 

 63/80 

 cashew/coff ee 

 71/71 

 zand/mauve 
grijs 

 71/80 

 sand/coff ee 

 73/70 

 klei/stone 

 Leder Premium/achterzijde Plano 





Leder

Dikte 1,1-1,3 mm, gepigmenteerd leder

De standaard lederkwaliteit die door Vitra wordt 

gebruikt, is een robuust, geverfd en gepigmen-

teerd reliëfl eder met een gelijkmatig nerfpatro-

on. De slijtvastheid en onderhoudsvriendelijk-

heid van dit leder maken het tevens geschikt 

voor gebruik in kantoren. 

Standard leder is verkrijgbaar in 7 kleuren.

 Leder/achterzijde Plano 

 72/88 

 sneeuw/wit 

 21/19 

 21/19 dimgrey/
sierra grey 

 67/69 

 asfalt/donkergrijs 

 66/66 

 nero/nero 

 68/54 

 chocolade/bruin 

 69/54 

 kastanje/bruin 

 70/72 

 rood/poppy 
rood 

 71/71 

 zand/mauve grijs 

 71/80 

 sand/coff ee 

 Netweave 

 88 

 bianco 

 05 

 donkergrijs 

 66 

 nero 

 Onderstel 

 01 

 hoogglans 
chroom 

 03 

 aluminium 
gepolijst 
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