Eames Soft Pad Group
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Charles & Ray Eames, 1969

Eames Soft Pad Group

Het ontwerp van de Soft Pad Group
dateert uit 1969. Zowel wat de constructie
als de vorm betreft, zijn de Soft Pad Chairs
vergelijkbaar met het ontwerp van de
Aluminium Group. Hun opgenaaide
kussens vormen echter een opvallend
contrast met het slanke aluminiumproﬁel.
De Soft Pad Chairs zijn zachter en
luxueuzer dan de stoelen uit de Aluminium
Group, maar behouden toch dezelfde
strakke vorm. De stoelen passen zich aan
het lichaam aan en bieden een buitengewoon zitcomfort.
Al decennialang produceert Vitra de Soft
Pad Chairs met dezelfde superieure
kwaliteit. Dankzij deze ervaring zijn wij in
staat om een garantie* van dertig jaar te
bieden op alle modellen van de Soft
Pad-collectie.

De Soft Pad Group omvat verschillende
stoelen die geschikt zijn voor gebruik in
kantoren, openbare ruimtes en thuis: de
Soft Pad Chairs EA 205/207/208 zorgen
voor zacht comfort en een prestigieuze
sfeer in vergader- en conferentieruimten,
terwijl de Soft Pad Chairs EA 215/216 en EA
222/223 een ideale keuze zijn voor
ontspannen loungestoelen in lobby’s,
lounges en wachtruimten. De Soft Pad
Chairs EA 217/219 vormen de laatste
aanvulling op de productgroep. Ze
hebben een onderstel op zwenkwielen en
zijn verkrijgbaar met rugleuningen in
verschillende hoogten. Dankzij het ruime
aanbod aan modellen, de verschillende
onderstellen met een gepolijste, verchroomde of zwarte afwerking en de
keuze uit twee soorten leder voor de
bekleding in een uitgebreid aantal kleuren,
vindt de klant altijd de perfecte Soft Pad
Chair voor zijn interieur.

*In geval van een fabricage- of materiaalfout vervangt of herstelt Vitra gratis en
tot 30 jaar na de aankoopdatum alle
modellen uit de Aluminium Group en Soft
Pad Group. Deze garantie is van toepassing op alle stoelen die na 1 september
2003 zijn verkocht, maar geldt niet voor
schade ten gevolge van normale slijtage
of verkeerd gebruik. .
maar geldt niet voor schade ten gevolge
van normale slijtage of verkeerd gebruik.
Uw wettelijke rechten inzake defecte
producten worden niet aangetast door
deze garantie.
Materialen

∏ In de standaardversie is de achterzijde van de rugleuning bedekt met een
stoffen bekleding van Plano. Tegen
meerprijs kan de achterzijde eventueel
in het bijpassende leder uitgevoerd
worden.

Charles & Ray Eames

Charles & Ray Eames behoren tot de
belangrijkste persoonlijkheden van het
20e-eeuwse design. Ze ontwierpen
meubelen, maakten ﬁlms, fotografeerden
en richtten tentoonstellingen in. Als enige
geautoriseerde fabrikant van hun
producten voor Europa en het Midden-
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Oosten biedt Vitra u de zekerheid dat u
een origineel Eames-product bezit.

www.vitra.com/softpadgroup

Soft Pad Chairs EA 205/207/208
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Soft Pad Chairs EA 205/207/208

Materialen
∏ Rugleuning en zitting: stoel met middelhoge

∏ Armleuningen: spuitgietaluminium, met

rugleuning. Drie opgenaaide kussens met

een gepolijste of verchroomde afwerking of

vulling van polyurethaanschuim en bekleding

diepzwarte poedercoating.

van leder of premiumleder (de laatste versie

∏ Onderstel: viersteronderstel in spuitgieta-

met decoratief stiksel). Zijproﬁelen en dwar-

luminium, met gepolijste of verchroomde

sproﬁelen in spuitgietaluminium, met een gepo-

afwerking of met diepzwarte poedercoating.

lijste of verchroomde afwerking of diepzwarte

Verkrijgbaar in twee verschillende hoogten.

poedercoating
590 23¼”
450 17¾”

430 17”

410 16¼”

840 33”

525 20¾”

AFMETINGEN (volgens EN 1335-1)

590 23¼”

430 17”

450 17¾”
233 9¼”

430 17”

348 13¾”

410 16¼”

580 23”
525 20¾”
840 33”

590 23¼”
450 17¾”
233 9¼”

580 23”
525 20¾”

410 16¼”

590 23¼”
450 17¾”
840 33”

525 20¾”

430 17”

410 16¼”

840 33”

348 13¾”

348 13¾”

348 13¾”

Soft Pad Chair EA 205 (klassieke hoogte),

Soft Pad Chair EA 207 (klassieke hoogte),

Soft Pad Chair EA 208 (altezza classica),

Niet draaibaar, Zonder armleuningen

niet draaibaar, met armleuningen

draaibaar, met armleuningen

348 13¾”

348 13¾”

590 23¼”

400 15¾”

450 17¾”
233 9¼”

410 16¼”

400 15¾”

810 32”

580 23”
525 20¾”

233 9¼”

590 23¼”
450 17¾”

410 16¼”

580 23”
525 20¾”

810 32”

590 23¼”
450 17¾”

400 15¾”

410 16¼”

810 32”

525 20¾”

348 13¾”

Soft Pad Chair EA 205 (nieuwe hoogte),

Soft Pad Chair EA 207 (nieuwe hoogte),

Soft Pad Chair EA 208 (nieuwe hoogte),

niet draaibaar, zonder armleuningen

niet draaibaar, met armleuningen

draaibaar, met armleuningen
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Soft Pad Chairs EA 215/216
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Soft Pad Chairs EA 215/216

Materialen
∏ Rugleuning en zitting: stoel met hoge rug-

∏ Armleuningen: spuitgietaluminium, met

leuning. Vier opgenaaide kussens met vulling

een gepolijste of verchroomde afwerking of

van polyurethaanschuim en bekleding van

diepzwarte poedercoating.

leder of premiumleder (de laatste versie met

∏ Onderstel: viersteronderstel in spuitgieta-

decoratief stiksel). Zijproﬁelen en dwarspro-

luminium, met gepolijste of verchroomde

ﬁelen in spuitgietaluminium, met een gepolijs-

afwerking of met diepzwarte poedercoating.

te of verchroomde afwerking of diepzwarte

EA 215 vast, EA 216 draaibaar.

poedercoating

AFMETINGEN (volgens EN 1335-1)
720 28¼”

720 28¼”
515 20¼”

365 14¼”

543 21½”

560 22”

900 35½”

365 14¼”

213 8½”

543 21½”

900 35½”

620 24½”

515 20¼”

560 22”

213 8½”

620 24½”

373 14¾”

373 14¾”

Soft Pad Chair EA 215, niet draaibaar,

Soft Pad Group Chair EA 216,

met armleuningen

draaibaar, met armleuningen
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Soft Pad Chairs EA 217/219
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Soft Pad Chairs EA 217/219

Materialen
∏ Rugleuning en zitting: EA 217 met middel-

∏ Zittingmechanisme: regelbare achterwaar-

hoge rugleuning, EA 219 met hoge rugleu-

tse kanteling, in voorste positie te blokkeren.

luminium, met gepolijste of verchroomde

ning. Opgenaaide kussens met vulling van

Traploze hoogteverstelling door middel van

afwerking of met diepzwarte poedercoating.

gasveer.

Leverbaar met harde wielen voor tapijt of

polyurethaanschuim en bekleding van leder
of premium leder (laatstgenoemde versie met

∏ Armleuningen: spuitgietaluminium, met

∏ Onderstel: vijfsteronderstel in spuitgieta-

zachte wielen voor harde vloeren. Zwenkwie-

sierstiksel). Zijproﬁelen en dwarsproﬁelen

een gepolijste of verchroomde afwerking of

lbescherming in zwart voor gepolijst en zwart

in spuitgietaluminium, met een gepolijste

diepzwarte poedercoating.

gepoedercoat onderstel, met verchroomde

of verchroomde afwerking of diepzwarte

afwerking voor verchroomd onderstel.

poedercoating

AFMETINGEN (volgens EN 1335-1)

233 9¼”

500 19¾”

425 16¾”

385-500 15¼”-19¾”

383 15”

595-650 23½”-25½”

525 20¾”
613 24¼”

385-500 15¼”-19¾”

233 9¼”

410 16½”

325 12¾”

425 16¾”

525 20¾”
815-925 32”-36½”

580 23”

570-650 22½”-25½”
995-1105 39¼”-43½”

580 23”

383 15”

Soft Pad Chair EA 217, middelhoge rugleun-

Soft Pad Chair EA 219, hoge rugleuning,

ing, draaibaar, met armleuningen

draaibaar, met armleuningen
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Soft Pad Chair EA 222/223
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Soft Pad Chair EA 223

Soft Pad Chair EA 222

Materialen
Soft Pad Chair EA 222

Soft Pad Chair EA 223

∏ Rugleuning en zitting: stoel met hoge rug-

∏ Zittingmechanisme: regelbare achterwaartse kanteling.

leuning. Vijf opgenaaide kussens met vulling
van polyurethaanschuim en bekleding van

∏ Zitting: niet draaibaar. Opgenaaid kussen
met vulling van polyurethaanschuim en

∏ Armleuningen: spuitgietaluminium, met

bekleding van leder of premium leder

leder of premiumleder (de laatste versie met

een gepolijste of verchroomde afwerking of

(laatste versie met sierstiksel). Zijproﬁelen en

decoratief stiksel). Zijproﬁelen en dwarspro-

diepzwarte poedercoating.

dwarsproﬁelen in spuitgietaluminium, met

ﬁelen in spuitgietaluminium, met een gepolijs-

∏ Onderstel: viersteronderstel in spuitgieta-

te of verchroomde afwerking of diepzwarte

luminium, met gepolijste of verchroomde

poedercoating

afwerking of met diepzwarte poedercoating.

een gepolijste of verchroomde afwerking of
diepzwarte poedercoating
∏ Onderstel: viersteronderstel in spuitgietaluminium, met gepolijste of verchroomde
afwerking of met diepzwarte poedercoating.

AFMETINGEN (volgens EN 1335-1)

650 25½”

800 31½”
555 21¾”

580 22¾”

360 14¼”

560 22”
325 12¾”

213 8½”

680 26¾”

1005 39½”

583 23”

348 13¾”

373 14¾”

Soft Pad Armchair EA 222, draaibaar,

Soft Pad Chair EA 223, Voetenbank,

met armleuningen

niet draaibaar
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KLEUREN EN MATERIAALEN

v

01
hoogglans
chroom

03
aluminium
gepolijst

12
diepzwart
poedercoating
(structuur)

Onderstel
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Leder

v

Home/Office, L20
Leder/achterzijde Plano

Materiaal

De standaard lederkwaliteit die door
Vitra wordt gebruikt, is een robuust,
geverfd en gepigmenteerd reliëfleder met
een gelijkmatig nerfpatroon. De slijtvastheid en onderhoudsvriendelijkheid van
dit leder maken het tevens geschikt voor
gebruik in kantoren.

Sterk runderleder
met een karakteristiek, gelijkmatig
nerfpatroon

Wrijfechtheid

Type 6

Dikte
Lichtechtheid

1,1 - 1,3 mm
Graad 4 droog en
nat

Materiaal

Semi-aniline
nappaleder dat zeer
zacht en soepel
aanvoelt

Wrijfechtheid

Type 5

Dikte
Lichtechtheid

1,1 - 1,3 mm
Graad 4 droog en
nat

Leder is verkrijgbaar in 16 kleuren.

72/88

67/69

66/66

70/72

snow/white

asfalt/donkergrijs

nero/nero

rood/poppy
rood

73/03

59/40

68/54

22/96

clay/parchment/cream
white

jade/ coconut/
forest

chocolade/bruin

red stone/ red/
cognac

64/82

71/80

69/54

97/67

cement/ grey/
stone

sand/coffee

marron/brown

cognac/cognac

21/19

61/69

87/54

75/80

dim grey/sierra
grey

umbra grey/
dark grey

plum/brown

camel/coffee

Leder Premium

Home/Office, L40
Leder Premium (konstrastnaad)/achterzijde Plano

Leder Premium 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. Leder Premium is verkrijgbaar in 22
kleuren.

72/88

59/40

66/66

69/54

74/80

snow/white

jade/ coconut/
forest

nero/nero

marron/brown

olijf/coffee

64/05

58/40

77/54

93/11

75/80

cement/ cream
white/sierra
grey

khaki/ coconut/
forest

bruin/bruin

brandy/ marron/cognac

camel/coffee

65/19

61/69

68/54

22/96

62/80

71/80

granite/sierra
grey

umbra grijs/
donkergrijs

chocolade/bruin

red stone/ red/
cognac

oker/coffee

sand/coffee

60/69

67/69

87/54

97/67

63/80

73/70

smoke blue/
donkergrijs

asfalt/donkergrijs

pruim/bruin

cognac/cognac

cashew/coffee

klei/stone
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Vitra is wereldwijd vertegenwoordigd. Uw plaatselijke Vitra-partner kunt u vinden op: www.vitra.com.
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