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Neem plaats! Vier verantwoorde stoelen
label: Interieur
Weet jij waar de stoel waar je op zit van is gemaakt? Ook in de designindustrie dringt steeds
meer door dat we zuinig om moeten gaan met de beschikbare grondstoffen.
Containerbegrippen als duurzaamheid en circulariteit vliegen ons om de oren, maar is er
echt een omslag gaande? Kunnen we verantwoord zitten? Jazeker, wij hebben vier
prachtexemplaren voor je op een rij gezet.
Tekst Evelien Willems

Fiber Armchair en Side Chair door Iskos-Berlin voor Muuto
Na introductie van de inmiddels iconische Fiber Armchair en Side Chair van het designer duo
Iskos-Berlin in 2014, hebben zij een nieuwe interpretatie gegeven aan hun ontwerp. En dan
specifiek op het gebied van materialisatie. Dit om de impact op het milieu te verkleinen. De
zitschalen bestaan in de nieuwe versie uit tachtig procent gerecycled plastic en aangevuld met
FSC™ (FSC-C028824) gecertificeerde houtvezels. Deze vezels geven de stoel een matte finish en
maakt de stoel bijna aaibaar.

REX door Ineke Hans voor Circuform
In dit rijtje mag Ineke Hans met haar ontwerp voor Circuform niet ontbreken. De REX-stoel is de
eerste Nederlandse statiegeldstoel. Dit ontwerp gaat verder dan de toepassing van duurzame

productietechnieken en materialen. Deze stoel belandt na gebruik niet op de afvalhoop, maar kan
worden ingeleverd bij een innamepunt. Daar ontvang je een retourbedrag van twintig euro. Op
deze manier blijft de stoel in eigendom van de fabrikant en komt hij niet terecht in de zee van afval.
Een nieuwe manier van produceren en consumeren.

Marée door Jens Martin Skibsted voor Montana Furniture
Vijf jaar kostte het ontwerper Jens Martin Skibsted om te komen van idee tot daadwerkelijk
ontwerp. Marée – wat in het Nederlands getij betekent -, is een stoel zonder fratsen. Belijning is
clean en kleuren brengen een contrast met het ontwerp. Deze stoel is gemaakt van honderd
procent gerecycled plastic.

Charlie Chair door Ecobirdy
Last but not least een stoel voor kinderen. Want verantwoord zitten is niet alleen weggelegd voor
de grote mensen. De Charlie Chair van Ecobirdy is gemaakt van gerecycled speelgoed. De diverse
kleuren van het speelgoed zijn goed te zien in het patroon van de stoel. Oprichters Joris Vanbriel
en Vanessa Yuan hebben als eerste prioriteit hun ‘footprint’ die ze achter laten met hun merk. Een
duurzaam product hoeft volgens dit ontwerpersduo niet persé duurder te zijn, dat is volgens hen
echt een misvatting.

Lees ook
Het design van de toekomst is geen product maar een verhaal

Vijf vrouwen in design die je wellicht nog niet kent
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