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Wolkenkrabber  
in het groen

hét huis van 
de komende 

generaties 2060

Door de 
bevolkingsexplosie
en de opwarming
van het klimaat
zullen we binnen
een paar generaties 
totaal anders wonen 
dan vandaag. 
Samen met 
enkele visionaire 
architecten werpen
we nu al een blik 
in de toekomst.
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Geen 
eendagsvlieg

Na zowat zestig jaar heeft
deze stoel van de

Britse designer 
Robin Day nog
niets aan uitstra-
ling verloren. Het

geheim voor het succes zit hem in
de combinatie van de elegante me-
talen poten, de lederen zitting en de
rug van notelaarfineer.
Richtprijs: 249 euro
www.habitat.be

Dubbelspel
Op het eerste gezicht lijkt deze stoel van
Hay niets speciaals. Tot je hem in detail
bekijkt: naast de fijne vormen valt ook
het zitgedeelte in twee stukken op.
Verkrijgbaar in gezeepte beuk, ge-
beitste eik of gelakte eik in diverse
kleuren.
Richtprijs: 272 euro
www.flinders.be, www.hay.com

Ingekapseld
De nieuwe kuipstoel
Ciel! nodigt met zijn

knappe vormen
uit om er plaats in te 

nemen. De schelpvorm zorgt
ervoor dat je ingekapseld en zo

knus zit dat je er niet meer uit wilt!
Je kunt kiezen uit tal van onderstellen, zelfs

een op wieltjes voor aan je bureau.
Richtprijs: 1.200 euro
www.tabisso.com

Voor geletterden
Letters in je interieur zijn al even een
trend. Maar of je ooit al een stoel als
deze hebt gezien, durven we te be-
twijfelen. Verkrijgbaar in alle letters
van het alfabet en in cijfers, in ver-
schillende uitvoeringen en bekle-
dingen. Onze favoriet is de versie
voor kinderen.
Richtprijs: 180 euro
www.tabisso.com

Nostalgie van nu
Deze stoel is pure nostalgie. Met zijn bruine
bekleding en zwart metaal heeft hij dezelf-
de uitstraling als sommige designklassie-
kers van voor de oorlog. Het leder oogt
niet alleen stijlvol, maar zit ook erg ge-
makkelijk. 
Richtprijs: 89 euro
www.maisonsdumonde.com

Duizendpoot
De Kudirka houdt het midden
tussen een eetkamerstoel en
een schommelstoel. Met zijn
vele poten doet hij ons vooral
aan een duizendpoot denken.
En net daarom vinden sommi-
gen mensen hem iets griezeligs
hebben.
Richtprijs: 550 euro
www.contraforma.com

Onderuit
Voor 89 euro kun je deze
stoel ook kopen zonder

bekleding maar dan 
oogt hij al een stuk 
minder origineel. 

Pas met de afwasbare 
bekleding kun je er heerlijk

in onderuitzakken. 
Ook te koop in een set met

vier en een tafel.
Richtprijs: 124,90 euro

www.ikea.be

Comfortabele stoelen die je interieur een twist geven

Zitten is goud
Het zal niet verbazen dat de stoel Lingotto
deel uitmaakt van een collectie die Dream
heet. De meubels zijn bedoeld om ons te
doen dromen en dat lukt perfect met de
goudkleurige stoelen waarin we ons even
miljonair wanen. Gelukkig zijn ze gemaakt
van aluminium, waardoor ze (iets) minder

duur zijn. Let ook op
de schuine zijden,
net zoals bij een
goudstaaf.
Richtprijs: vanaf
1.400 euro

www.altreforme.com

Sommige stoelen zijn zo mooi en 
comfortabel dat je erop wilt blijven zitten. 
Haal een van deze acht modellen in huis
en je bent zeker verkocht!

Zittenblijvers
BJÖRN COCQUYT
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