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Een bureaustoel hergebruiken.

Een bureaustoel is een functioneel ontwerp. De stoel 
moet voldoen aan vele eisen, effectief zijn en is 
meestal onopvallend vormgegeven. Bij gebreken of 
slijtage wordt de stoel dan ook vlot ingewisseld voor 
een nieuw exemplaar. 

Wij hebben een oude bureaustoel bekeken, betast, 
besnuffeld, uit elkaar gehaald en tegen het licht 
gehouden. Het onderstel kwam daarbij bovendrijven 
en hebben dat dan ook als basis voor het uiteindelijke 
ontwerp van de kandelaar gebruikt. In dit ontwerp 
worden onderdelen van een bureaustoel verwerkt 
in een ander meubel dat in een kantoor- of horeca 
omgeving gebruikt kan worden.

Het robuuste maar ook elegante onderstel is de 
basis geworden voor een kandelaar. Dit onderdeel is 
prima geschikt voor een tweede leven. Door gebruik 
te maken van andere gerecycelde- en natuurlijke 
materialen leggen wij nog meer de nadruk op 
hergebruik. De basis is het chromen onderstel. Door 
dit te plaatsen op een berkenstam en schotels van 
aardewerk toe te passen als dragers voor de kaarsen, 
versterken we de schoonheid die in het onderstel 
zit. De kaarsenhouders bestaan ook uit hergebruikt 
materiaal. De vuilnisbak staat voor weggooien. 
Door de kandelaar en resten van de stoel in de bak 
te plaatsen laten we zien dat afvalmateriaal goed 
hergebruikt kan worden. De Light-Bin is een robuuste 
en elegante kandelaar met uitstraling. 
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De ARC 14 stoelontwerp AWARD

De ARC stoelontwerpprijs heeft een andere opzet 
dan voorgaande edities. Dit jaar wordt niet gevraagd 
een volledig nieuwe stoel te ontwerpen maar 
dient een gebruikte bureaustoel als basis voor een 
revitaliseringsopgave. Gevraagd wordt, een gebruikt 
exemplaar te nemen en deze volgens een realistisch 
scenario om te vormen tot een aantrekkelijk meubel 
dat nog jaren meekan. 

FOTO BOVEN
Staande kandelaar.

FOTO RECHTSBOVEN
Bestaande gebruikte burostoel.



FOTO LINKS
Onderstel burostoel als kandelaar.

FOTO ONDER
Zinken vuilnisemmer met onderdelen gebruikte 
bureaustoel als basement kandelaar.

FOTO LINKSONDER
Detail schotel met kaarshouder.

FOTO LINKS
Onderstel burostoel

FOTO ONDER
Schotel met cv-moer als kaarshouder.


