Pythagoras / stoel

Pythagoras / chair

Geïnspireerd door Origami technieken uit het verleden,
wordt uit een standaard plaat aluminium de vormen
gesneden, waarna de vouwlijnen gezet worden tot het
uiteindelijke product.

Inspired by Origami techniques from the past, a plain sheet of
aluminium is laser cut, and then bend into the final product.
The triangulated lines serve both aesthetics and function,
and this chairs sturdiness and comfort will surprise time and
time again.

De driehoekige lijnen dienen zowel een esthetisch als een
structureel doel, en de verkregen robuustheid en comfort
blijven verbazen. Een poedercoating finish wordt gebruikt
om zowel de visuele als structurele eigenschappen te
vereeuwigen.

Made up from only 3 different parts, this chair displays
furniture design in its purest form. A powder coat finish is
used to finalize the aesthetic and structural characteristics.

Technische informatie

Technical information

Materiaal: gepoedercoat aluminium en RVS.
Optioneel: aluminium of eiken poten.
Ontwerp: 2011 Sander Mulder.
Gemaakt in: Nederland.
Verpakking: 59 x 63 x 51 cm; 8,0 kg ( per stuk ).

Material: powder coated aluminium and stainless steel.
Optional: aluminium or oak legs.
Design: 2011 Sander Mulder.
Made in: the Netherlands.
Packaging: 59 x 63 x 51 cm; 8,0 kg ( per item ).

7 KG

79 cm
Specifications are subject to change without prior notice.

White Black Ant. Mint.

55 cm

Colours legs
( Wood or RAL Colour )

Colours body
( other RAL colours on request )

61,5 cm
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Pythagoras 4 / stoel

Pythagoras 4 / chair

Geïnspireerd door Origami technieken uit het verleden,
wordt uit een standaard plaat aluminium de vormen
gesneden, waarna de vouwlijnen gezet worden tot het
uiteindelijke product.

Inspired by Origami techniques from the past, a plain sheet of
aluminium is laser cut, and then bend into the final product.
The triangulated lines serve both aesthetics and function,
and this chairs sturdiness and comfort will surprise time and
time again.

De driehoekige lijnen dienen zowel een esthetisch als een
structureel doel, en de verkregen robuustheid en comfort
blijven verbazen. Een poedercoating finish wordt gebruikt
om zowel de visuele als structurele eigenschappen te
vereeuwigen.

Made up from only 3 different parts, this chair displays
furniture design in its purest form. A powder coat finish is
used to finalize the aesthetic and structural characteristics.

Technische informatie

Technical information

Materiaal: gepoedercoat aluminium en RVS.
Ontwerp: 2016 Sander Mulder.
Gemaakt in: Nederland.
Verpakking: 59 x 63 x 51 cm; 8,0 kg ( per stuk ).

Material: powder coated aluminium and stainless steel.
Design: 2016 Sander Mulder.
Made in: the Netherlands.
Packaging: 59 x 63 x 51 cm; 8,0 kg ( per item ).

7 KG

80 cm
Specifications are subject to change without prior notice.

White Black Ant. Mint.

46.5 cm

Colours legs

Colours body
( other RAL colours on request )

55,5 cm

Bleekweg 1M 5611 EZ Eindhoven the Netherlands

Oak Black
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