Designmeubelen

DOORGEZAKTE BANK?

Een meubelstoffeerder biedt hulp

LEOLUX
Caruzzo

Caruzzo is een draaifauteuil die iedereen op het lijf
geschreven is. Hij heeft een hoge rug voor veel privacy
en ambachtelijke stoffeerdetails die ervoor zorgen dat
Caruzzo een genot is om naar te kijken. De opvallende
siernaad aan de achterzijde van de kuip wordt
handvervaardigd door de Leolux vakmensen. Dat ziet
er natuurlijk fantastisch uit in een contrasterende kleur.
Met Caruzzo creëerde Frans Schrofer een oorfauteuil
van grote klasse, met veel aandacht voor design en
ergonomie. En omdat functioneel design Leolux in het
bloed zit, voegden ze een uitgekiend mechaniek toe,
waarmee u zelf bepaalt hoe actief of passief je zit.

PODE
Fold

Het programma Fold van Roderick Vos is pure
eenvoud, bijna minimalistisch zelfs. De ‘gevouwen’
hoofdsteun geeft ‘m een volstrekt eigen uitstraling
en het comfort is bij de ontwikkelaars van Pode
natuurlijk in vertrouwde handen. Door zijn modulaire
mogelijkheden is FOLD in elk interieur toepasbaar en
wordt hij een ode aan zijn gebruiker. Een bank zoals
een bank eruit hoort te zien: FOLD.

LABEL VAN DEN BERG
25 jaar passie

LABEL VAN DEN BERG staat al een kwarteeuw voor
Dutch Design met een no-nonsens karakter. De
handgemaakte zitmeubelen worden met veel passie
door vakmensen ontworpen en geproduceerd
in Nederland. 25 jaar geleden werd LABEL opgericht
door Gerard en Ton van den Berg, zonen van een
meubelmaker. De passie voor het meubelambacht
blijkt erfelijk: inmiddels hebben ook de dochter van
Ton (Marieke) en de zonen van Gerard (Jasper en Ivo)

WonenWonen

4

216012_ww31_pag04_Designmeubelen.indd 1

hun intrede in het Brabantse bedrijf gedaan. De 3de
generatie meubelmakers is klaar voor de volgende 25
jaar LABEL VAN DEN BERG!
Elk Label model heeft zijn eigen identiteit. Dit ontstaat
door het gebruik van eerlijke materialen, duidelijke
vormgeving en een heel hoogwaardig zitcomfort. Dit
verhaal wordt in binnen- en buitenland herkend en
geprezen.
Label is Stoer, Eerlijk en Echt!

Hoe kan ik een doorgezakte bank repareren.
Iedereen kent het probleem wel. Je hebt een bank
gekocht en na een aantal jaar intensief gebruik is
hij doorgezakt. Het leer is beschadigd of er zitten
vlekken op de stoffering wat je er nooit meer uit gaat
krijgen. Nu kun je natuurlijk naar een winkel gaan
om daar een nieuwe bank te kopen, maar waarom
zou je deze bank niet gewoon laten repareren of
opnieuw stofferen? Er kunnen meerdere redenen
zijn waarom een bank is doorgezakt. Vaak redenen
om hem niet direct weg te gooien, maar nog te
kunnen herstellen. Je kunt hierbij denken aan: de
vulling. Het vervangen van de bestaande vulling
voor een nieuwe vulling is de meest voorkomende
reparatie. Afhankelijk van de wensen hoelang
de nieuwe bank mee moet gaan kan er gekozen
worden voor koudschuim of polyether. De kosten
voor het kopen van een nieuwe bank zijn vaak
hoger dan het vervangen van de vulling. Ook de
vering of een gebroken spant staan hoog op het
re[aratielijstje. Laat je bank altijd stofferen door
een 5-sterrenspecialist. Zo weet je zeker dat je
bank een tweede leven krijgt.

ARCO
Slim Table
De Slim Table lijkt bijna onmogelijk dun, maar
onder het ijle houten uiterlijk zit een slimme constructie van staal waardoor de tafel sterk en stabiel is. Sinds zijn introductie is de Slim uitgegroeid
tot een van de meest succesvolle ontwerpen uit
de Arco collectie en na tien jaar is hij nog steeds
onderscheidend en verrassend. Arco is continu
bezig met het verbeteren en vernieuwen van de
producten. Ook de Slim tafel is opnieuw bekeken.
De complexiteit van de tafel zit onder andere in
de hoeken; die hebben we nog verder ontwikkeld
zokm. Met de nieuwe constructie is het ook mogelijk geworden een Slim Bench te produceren; een
bijpassend bankje voor bij de Slim en de Slim+.
Voor op het bankje is er een bijpassend kussen in
stof of leer.
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