
 Nooit meer schroefjes of boutjes kwijt. 

De Lounge Chair Kids is met het bekende no-screw-no-

glue principe ontworpen. Een stijlvolle no-nonsense stoel 

die eenvoudig, zonder gereedschap, schroeven of lijm in 

elkaar gezet kan worden en die bovendien weinig ruimte 

inneemt als je hem opbergt. 

Ongeveer 500 jaar v. Chr. ontwierp de Chinese 

timmerman Lu Ban constructieve houtverbindingen 

zonder bevestigingsmiddelen. Iedereen kent wel de 

3D-puzzels van in elkaar geschoven houten blokjes. Deze 

worden ook wel “Lu Ban Locks” genoemd. Kenmerkend 

aan deze puzzels is, dat door het laatste blokje op de 

juiste plek te schuiven, de puzzel in elkaar blijft zitten.

Zo werkt onze lounge stoel ook. De verschillende 

onderdelen schuiven als een 3D puzzel in elkaar en het 

laatste onderdeel borgt het geheel. Door de toepassing 

van deze simpele techniek wordt het in elkaar zetten een 

wezenlijk onderdeel van het gebruik van de stoel.

Dat maakt het ontwerp van de stoel leuk voor jong en 

oud. Het is leuk om de stoel in elkaar te zetten, uit elkaar 

te halen en weer in elkaar te zetten. Het stimuleert de 

ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht en de motorieke 

coördinatie. De inspanning wordt beloond met een 

comfortabele lounge stoel om op te ontspannen, een 

boek te lezen, of een fi lm te kijken. 

De stoel is makkelijk op te bergen. Na bewezen dienst kan 

de stoel eenvoudig bewaard worden voor een volgende 

generatie. In de loop van de tijd kunnen schroefjes, 

moertjes en deuvels niet kwijtraken. Wat wel kwijt kan 

raken is de montage handleiding, maar misschien is dat 

juist wel leuk... 
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UITGANGSPUNTEN EN VISIE OP HET ONTWERP

We zijn architecten die een stoel hebben ontworpen, in 

een rijke traditie van architecten voor ons.

Eens was het een goede gewoonte om de architect van 

een nieuw gebouw enkele meubels te laten ontwerpen. 

Vandaag de dag gebeurt dat niet meer zo vaak. Dat is 

jammer, want in een meubel komen esthetiek, techniek 

en materiaal in een klein object bij elkaar. De meubels en 

hun gebruik brengen de architecuur tot leven. 

Ons ontwerp is een stoel voor kinderen van 2 tot 8 jaar, 

waarop ze kunnen loungen, maar die ze eerst in elkaar 

moeten puzzelen. 

We hebben een stoel ontworpen, die een stijlvolle 

aanvulling is op een eigentijdse inrichting en die een 

plezier is om in elkaar te zetten. Mooi, praktisch, 

comfortabel en leuk. 

Bij jonge gezinnen is de woonkamerinrichting vaak 

zorgvuldig samengesteld, op die paar kindermeubeltjes 

na, die vooral praktisch zijn. Het uiterlijk is vaak 

gethematiseerd om het voor kinderen aantrekkelijk te 

maken, maar daardoor vallen deze meubeltjes uit de 

toon.

“Lu Ban Lock”
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HET ONTWERP

De stoel bestaat uit 11 onderdelen met in totaal 34 

sleuven. In 9 handelingen zijn de stukken te combineren 

tot 1 lounge stoel.

Potig design.

Het ontwerp is eenvoudig, eerlijk en tijdloos. Elk 

onderdeel heeft een functie en is onmisbaar. Constructie 

en vormgeving vormen een geheel. 

De lounge stoel kan in principe uit elk plaatmateriaal 

gemaakt worden. Van RVS tot MDF, van Triplex tot 

Perspex. De sleuven in de zitting en het rugvlak zijn voor 

de bevestiging van kussens. Zo zijn er eindeloze kleur- 

en materiaalcombinaties denkbaar, zodat de stoel elk 

eigentijdse interieur kan verrijken.  

Afhankelijk van het toegepaste materiaal is de lounge 

stoel ook uitermate geschikt als tuinmeubel. De stoel is in 

de winter eenvoudig op te bergen en kan in het voorjaar 

weer in elkaar gepuzzeld worden. Een materiaal dat 

zich hier uitstekend voor leent, is HDPE (Hoge Dichtheid 

Polyetheen). Dit is een recyclebare kunststof, bestaande 

uit koolstof en waterstof.
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PRODUCTIE EN PROCES

De productie van de lounge stoel is eenvoudig. Alle 

onderdelen komen uit een plaatmateriaal door te 

frezen of te lasercutten. Daarmee is de productie in 

principe klaar. Desgewenst kunnen de onderdelen 

verder afgewerkt worden door ze te kantfrezen en te 

spuiten, of te lakken. Uiteraard is de montage een 

productiehandeling die de gebruiker zelf moet doen. 

Met de ontwikkeling van de lounge stoel zijn we sinds het 

voorjaar 2013 bezig. De eerste prototypes zijn gemaakt 

en door kinderen getest. Deze prototypes zijn gemaakt 

van berkentriplex en van MDF. Daarnaast werken we 

aan de uitwerking van de kussens, die ook zonder 

bevestigingsmiddelen aan de stoel vastzitten. Om met de 

lounge stoel een lounge set te kunnen maken, hebben we 

ook een bijpassende salontafel ontworpen.

Uiteindelijk zouden we wel een hele woning kunnen 

voorzien van meubels waar geen boutjes of moertjes aan 

te pas komen. Misschien is dat wel de nieuwe manier van 

werken en worden we gevraagd om een gebouw bij onze 

meubels te ontwerpen. 


