
text_NL 

Chair 625 = 

.Belgisch ontwerp 

.handgemaakt door de ontwerper 

.frame uit Europees hardhout met traditionele verbindingen 

.makkelijk verwisselbare zit en rugleuning 

.25 verschillende sets van zit en rug 

.18 kleuren design acrylaat + 7 soorten handgemaakte multiplex 

.625 verschillende combinaties van zit en rug 
> tijdens het event zal de ontwerper de zit en rugleuning meerdere keren per dag wisselen 

Chair 625 is een verkenning van kleur en contrast. De ontwerper vertrekt vanuit de warme 
vriendelijkheid van hout en combineert met materialen, kleuren en texturen die contrasteren. Op 
het handgemaakte houten frame kan een brede waaier aan zittingen en rugleuningen bevestigd 
worden op een manier die snelle wissel mogelijk maakt. 

De stoel heeft keuze uit 25 verschillende zittingen en rugleuningen in kleurrijk acrylaat en 
handgemaakte multiplex. Wanneer we de zit en rug met elkaar afwisselen, kent de stoel 625 
verschillende combinaties van kleur en contrast. Er wordt dus steeds een unieke stoel 
samengesteld, maar er kan ook gekozen worden voor meerdere sets van zit en rug. Zo kan de 
stoel wisselen van kleur en contrast en veranderen naar de seizoenen, de gekheid van morgen of 
het gevoel van volgend jaar. De huidige collecties van design acrylaat en gebogen multiplex zullen 
in de toekomst aangevuld worden met nieuwe waaiers en andere materialen zoals leder en 
metaal. Zo belooft Chair 625 voor altijd een verkenning te blijven van kleur en contrast. 

De stoel wordt officieel geïntroduceerd op het event ‘please have a seat’ van Biennale Interieur 
Kortrijk. Om niet enkel de stoel te tonen op dit event, maar ook de honderden mogelijke 
combinaties, zal de ontwerper de zit en rug van de stoel meerdere keren per dag veranderen. 

Chair 625 zag het levenslicht in de atelier van zijn ontwerper, Thomas Litière. Gepassioneerd door 
traditionele houtbewerking en de schoonheid van Europees hardhout, werd de stoel ontworpen om 
sterk, eenvoudig en elegant te zijn. Zijn lijnen zijn strak en geometrisch, maar tegelijkertijd straalt 
hij een rust uit die ruimte geeft aan de schoonheid van het hout en de details. Als geheel wordt het 
echter pas een stoel wanneer het hout zijn tegenspeler ontmoet: de contrasterende zit en 
rugleuning. 

Omdat de ziel van elke stoel in het houten frame zit, maakt de ontwerper elke stoel met de hand. 
“Hoewel een ontwerp voortkomt uit onze geest, wordt iets pas echt ontworpen wanneer het met de 
hand gemaakt wordt.” De stoel wordt vervaardigd uit lokaal gekapt Europees hardhout dat door de 
ontwerper per stuk geselecteerd wordt omwille van zijn lijntekening. De bouw van de stoel wordt 
gekenmerkt door traditionele houtverbindingen zoals pen- en gatverbinding, hetgeen hem niet 
enkel de uitstraling, maar ook de sterkte en duurzaamheid geeft van artisanale meubelmakerij. De 
stoel is verkrijgbaar in 6 soorten Europees hardhout: eik, beuk, esdoorn, peren, robinia en iepen. 
Gecombineerd met 18 kleuren design acrylaat en 7 soorten handgemaakte multiplex, maakt Stoel 
625 zijn intrede. 

Elke stoel wordt handgemaakt op vraag en kan rechtstreeks bij de ontwerper besteld worden. Bij 
een bezoek aan de showroom kan men de verschillende houtsoorten en de kleurrijke collectie van 
zittingen en rugleuningen ontdekken. In een ontmoeting met de stoel en de ontwerper worden de 
vele combinaties van kleur en contrast verkend. 


