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In het oog, in het hart
Van een zitmeubel verwacht je natuurlijk dat het comfortabel zit, maar
tegelijk is het vaak een blikvanger in je interieur. Of je nu gaat voor stijl of
voor comfort, met deze designs zit je altijd goed.

CHARLES WORDT 20
Het iconische zitsysteem Charles van B&B Italia,
ontworpen door Antonio Citterio in 1997, viert dit jaar zijn
20Ste verjaardag. Het is het ultieme ‘Made in Italy’-design
en wereldwijd bekend voor zijn luchtige vormgeving.
Voor de gelegenheid kreeg Charles – een verwijzing
naar designer en architect Charles Eames – een nieuwe
bekleding in oranje en rood, of grijs en blauw.
www.bebitalia.com

LUCHTIGHEID TROEF
Flexform lanceert met ADDA een modulaire sofa met een
hedendaagse look. Strakke lijnen bepalen het design, de
zachte kussens zijn gevuld met ganzenveren. Hij is verkrijgbaar
met een stoffen of een lederen bekleding, telkens met
het herkenbare horizontale stiksel aan de rugsteun en de
armleuningen. De lichte structuur en metalen poten vormen
een luchtig tegengewicht voor de donzige kussens.
www.flexform.it

MODULAIR KUBISME
Voor Durlet ontwierp Anita Schmidt de Buenavista, een modulaire
sofa bestaande uit kubistische blokken waar je je persoonlijke
hoekcombinatie mee kan samenstellen. Diverse zitbreedtes en
rughoogtes, aansluitbare voetbanken en tafeltjes maken het
concept volledig customizable, de fijne plint en de hoekpootjes
geven het geheel een lichte vormgeving. Van 1 oktober tot en
met 31 december 2017 loopt er bij Durlet een voordeelactie: per
zitmodule ontvang je dan een gratis rugkussen in stof.
www.durlet.com

FLEXIBELE EENVOUD

STIJLVOL REDESIGN
De Longueville Landscape van Jori is een redesign van de
succesvolle Longueville sofa. Het ontwerp is tegelijk stijlvol
en nonchalant. Zacht glooiende lijnen met discrete biezen
geven deze sofa een cosy look. De ranke hoekpoten geven
het ontwerp een verfijnd allure. De collectie omvat een ruime
keuze aan sofa’s, aanbouwelementen, chaise longues en
poefs in verschillende maten.
www.jori.com

Konstantin Grcic ontwierp voor Cassina het modulaire
zitmeubel Soft Props. De sobere, rechthoekige kussens kan
je zelf schikken tussen de buisvormige rails. Die laatste
verwijzen naar de handgrepen op de Milanese metro, een
project van Franco Albini en Bob Noorda, en naar de reling op
de grote trans-Atlantische schepen die Cassina inrichtte in de
jaren vijftig. Verkrijgbaar met een lederen of stoffen bekleding
uit de Cassina-collectie en met bijzettafels in diverse kleuren.
cassina.it

