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Inleiding

Het doel is om een sierlijke stoel met uiterst 
slanke dimensies te ontwerpen die goedkoop in 
grote aantallen te vervaardigen is.
Ik heb gekozen voor hout als basismateriaal vanwege 
de warme uitstraling, en omdat het zich goed leent 
voor dit ontwerp.

Ontwerp

Bij het ontwerpen ben ik begonnen met het denken 
vanuit verbindingen. Ik heb geprobeerd efficiënt 
te construeren, zowel kijkend naar het in de stoel 
optredende krachtenspel als naar de efficiëntie in 
het materiaalgebruik. Uit deze laatste gedachte is de 
opbouw uit L-vormige delen ontstaan.



Duurzaamheid

• De grondstof, Berkenhout, afkomstig uit Finland, is 
   ruim voorhanden.

• Er wordt zuinig omgesprongen met materiaal. Er is 
   dus maar weinig grondstof nodig.

• De stoel kan heel lang mee, en uiteindelijk geheel
   gerecycled worden.

Afwerking

Het voordeel van berken multiplex is, behalve de 
sterkte, het brede aanbod in toplagen vanuit de fabriek. 
Zo zijn deze platen, afgelakt en in bijna elke kleur te 
bestellen.
Maar ook valt te denken aan een gelakte afwerking 
doormiddel van vacuumtechniek.
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Productie

Als productietechniek is gedacht aan waterstraal 
snijden. De gehele stoel kan door één machine gemaakt 
worden. De houten onderdelen worden nabehandeld, 
en de bevestigingsmiddelen en montagehandleiding 
toegevoegd. De stoel is eenvoudig in elkaar te zetten 
met of zonder lijm. Denk bijvorbeeld aan, één stoel die 
te verzenden in een kartonnen doos van ca. 60 x 40 x 4 
cm. Met een volume van slechts 10 liter, en een gewicht 
van ca. 2.2 kilo!



De L  Chair, Een stoel met uiterst slanke dimensies.

Door de simpele opbouw uit L-vormige delen, is het 
mogelijk een stoel te produceren van geen twee kilo!  
Waar probleemloos door twee volwassenen op gewipt 
kan worden (Twee volwassenen kunnen er proble-
emloos op de twee achterpoten mee leunen). Met 
simpele verbindingen wordt een uiterst sterk product 
gemaakt, dat door water met minimaal verlies uit  plaat-
materiaal gesneden wordt.

De L  chair, vervaardigd uit plaatmateriaal.

Denkend aan materiaalbesparing en verbindingen ben 
ik op de L-vorm gekomen. De stoel bestaat uit: zes van 
deze vormen, twee verbinders, een zitvlak en rugleu-
ning. Minimale dimensies worden mogelijk gemaakt 
door de hoogwaardigheid en sterkte van het materiaal 
(berkenmultiplex).
Ik kan mij zeer goed voorstellen, dat deze stoel door 
zijn pluspunten aantrekkelijk is voor een publiek, dat 
denkt aan duurzaamheid. Door een optimalisatie van 
de productie en materiaalbesparing is dit ontwerp ook 
aantrekkelijk voor de producent. 
(http://www.youtube.com/watch?v=9U0p5iGM7XI) 
(http://www.youtube.com/watch?v=BK8fegKGM8s)

Redenen waarom de L  chair duurzaam is, zijn:
– De grondstof, berkenhout, afkomstig uit Finland, is 
ruim voorhanden.
– Er wordt zuinig omgesprongen met materiaal.
   Er is dus maar weinig grondstof nodig.
– De stoel kan heel lang mee en kan uiteindelijk geheel 
gerecycled worden.
– Uit 1 m2 dik multiplex kunnen 4,6 stoelen gemaakt 
worden; uit 1 m2 dun multiplex  gaan 5,5 stoelen !

Mijn motivatie:
Ik ben zeer geïnteresseerd in vormgeving en esthe-
tica. Studerend op het Hout- en Meubileringscollege 
maak ik vrij intensief kennis met alle eigenschappen 
van houtproducten en het ambacht.
Ik vind het jammer, dat ambachtelijke producten 
bijna altijd zo duur zijn, dat je daar maar een heel 
kleine groep mensen mee kunt bedienen. Daarom 
verdiep ik mij in producten die industrieel vervaar-
digd worden, toch mooi zijn en betaalbaar zijn voor 
een grote groep. Ik probeer met dit product mijn 
gedachtebeeld te etaleren. (http://www.zetel.nl/
work/122/2551/Lex_Spruit)

Ik kom de stoel graag brengen zo dat  de jury hier 
met twee of meer personen op kan zitten.

Of kom kijken bij:
CBK Amsterdam   
(http://www.cbkamsterdam.nl/agenda/160/tentoon-
stelling.html ) 
Amsterdam De Beursvanberlagen  
(http://www.beursvanberlage.nl/september-desi-
gnmaand/)
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