
Concept
Studio Nic Roex
Studio Nic Roex ontwerpt meubels en producten vanuit bestaande vormen, technieken en materialen. 
Door deze buiten de traditionele context te plaatsen en te spelen met bestaande eigenschappen ontstaat een 
nieuwe beeldtaal waarin verrast wordt met het bekende; Studio Nic Roex speelt met het moment van 
begrijpen. De ontwerpen van Studio Nic Roex zijn op een heldere en transparante manier vormgegeven. De
producten hebben daardoor een zelfvertellend karakter: ze laten zich vaak zelf uitleggen.

Folding Air
Studio Nic Roex introduceert de stoel Folding Air; een mobiele werkplek waarin functionaliteit en vormgeving 
samenkomen. Door de volumetransformatie van de stoel is de Folding Air een efficiënte oplossing voor de 
nieuwe kantooromgeving. De traditionele combinatie van bureau en bureaustoel worden in de Folding Air 
samengevoegd tot één object. De Folding Air is eenvoudig in gebruik: de stoel kan worden ingeklapt en door 
middel van de handgreep en wieltjes is de stoel gemakkelijk te verplaatsen van plek naar plek. Dit zorgt voor 
een efficiënt en optimaal gebruik van de kantoorvloer. Door het heldere en transparante klapstoelsysteem 
van de Folding Air, zijn alle verbindingen tussen de verschillende onderdelen zichtbaar. 

Achtergrond
Uitgangspunt voor de Folding Air is het thema Het Nieuwe Werken. Met het Nieuwe Werken wordt 
gestreefd naar een efficiëntere en effectievere manier van werken en wordt door werknemers als leuker en 
inspirerend ervaren. Ruimtebesparing en Beleving zijn hierbij belangrijke thema’s.

Het Nieuwe werken
Het Nieuwe Werken heeft impact op een traditionele kantooromgeving. Plaats- en tijd onafhankelijk werken 
heeft direct invloed op de traditionele werkplek. Met Het Nieuwe Werken hebben werknemers geen eigen 
werkplek meer en moeten binnen de kantooromgeving zelf een eigen plek creëren. Met de mobiele stoel 
Folding Air kan op een zelfgekozen locatie een eigen werkplek worden gecreëerd.

Ruimtebesparing
Met Het Nieuwe Werken neemt het aantal vaste werkplekken af, vaak met als gevolg dat ook het aantal 
vierkante kantoormeters afneemt. Hierdoor ontstaat een behoefte naar flexibele werkplekken die minder 
ruimte innemen dan het standaard bureau en bureaustoel. De Folding Air is een tafel en stoel in één, een 
compacte variant van het bureau en bureaustoel en biedt na de introductie van de ‘paperless office’ genoeg 
ruimte voor de noodzakelijke kantoorbenodigdheden: computer en koffie. Door het klapmechanisme van de 
Folding Air ontstaat ook meer vrije ruimte als de stoel niet gebruikt wordt. Hierdoor wordt kostbare 
kantoorruimte optimaal benut. 

Beleving
Ondanks afname van aanwezigheid op kantoor en vierkante meters, is interieur nog altijd een belangrijke 
factor binnen de werkomgeving en krijgt een steeds belangrijkere rol binnen de organisatie. Interieur wordt
een marketingtool voor de branding van het bedrijf en voor de binding met werknemers: het versterkt de 
identiteit en het imago. Werknemers willen zich kunnen identificeren met de organisatie. Juist omdat ze 
minder vaak op kantoor zijn, is de ervaring van die keren dat ze er zijn extra belangrijk. Met de vergrijzing van 
de huidige beroepsbevolking is het daarom ook belangrijk dat het interieur aansprekend blijft voor de jonge 
werknemer. De klassieke kantooromgeving met traditionele meubels wordt vervangen door onconventionele 
ruimtes en aansprekende en eigentijdse meubels.
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Ontwerp
Materialisatie
Voor de Folding Air is gekozen voor de materialen hout en metaal. De verhouding tussen deze materialen 
zorgt ervoor dat de stoel in balans en daarmee stabiel is. Dit is noodzakelijk, want de stoel moet functioneel zijn 
en een gebruiker moet er langere tijd op kunnen zitten. De constructie, zitting en rugleuning zijn gemaakt van 
essenhout. Essenhout is een stugge houtsoort en zorgt voor sterke solide onderdelen (weinig flexibel). 
Essenhout is goed te bewerken en heeft een duurzaam karakter. De rugleuning wordt vacuüm gevormd en 
daarmee wordt de ergonomisch karakter van de stoel bevorderd. Alle overige houten onderdelen kunnen door 
cnc-machines in series geproduceerd worden. Ook de metalen onderdelen zijn middels cnc geproduceerd, dit 
zorgt voor een efficiënte en verantwoorde productiewijze. De metalen elementen dienen als contragewicht 
voor de tafel, waardoor deze volledig in balans is. De metalen onderdelen zijn afgewerkt met een 
poedercoating, de coating zorgt voor een effectieve en langdurige bescherming en geeft de stoel daarmee 
een duurzaam karakter.

Kleuren
Voor de poedercoating is gekozen voor de kleur ijsblauw. Blauwe kleurtinten werken kalmerend en bevorderen 
de concentratie. Ze leiden niet af, waardoor deze tinten een geschikte keuze zijn voor een kantooromgeving. 
De combinatie met de lichte essenhoutkleur zorgt ervoor dat kleurpatroon in evenwicht wordt gehouden en 
het geheel niet kil en afstandelijk overkomt.

Detaillering

Tafel
Het formaat van de tafel is geschikt voor laptopgebruik. Door de flexibiliteit van de draaibare tafel is het 
eenvoudig om de stoel in en uit te stappen; de tafel kan worden weggedraaid, waardoor de gebruiker niet 
tegen de tafel stoot. De stoel blijft hierbij volledig in balans. Naast het wegdraaien van de tafel, is het ook 
mogelijk de tafel los te koppelen van de stoel, waardoor de Folding Air ook geschikt is voor de 
consumentenmarkt.

Mobiliteit
De wielen van de Folding Air zorgen ervoor dat de stoel eenvoudig verplaatst kan worden. Staat de stoel 
opgeklapt tegen de muur, dan raken de wielen de vloer niet, waardoor de stoel niet weg kan rollen. Zodra de
Folding Air wordt verplaatst, zal de stoel licht gekanteld worden. Hierdoor ontstaat een scherpere hoek ten 
opzichte van de grond en raken de wieltjes de grond raken. De stoel kan daardoor makkelijk worden 
verplaatst. 

Handgreep
De handgreep an de bovenkant van de stoel heeft een dubbele functie: het dient ter ondersteuning van de 
tafel , waardoor deze in balans blijft en een solide constructie vormt. Daarnaast dient de handgreep voor het 
verplaatsen van de stoel.

Ergonomie
Een gezonde zithouding is essentieel. In het ontwerp van de Folding Air wordt uitgegaan van de maatvoering
van de gemiddelde Nederlander. De zithoogte van de Folding Air is gelijk aan de lengte van de onderbenen. De 
rugleuning vormt ten opzichte van de zitting een rechte hoek.



Proces

Middels cnc-productie kan materiaal- en kostenefficient worden geproduceerd. Zowel de metaal- als 
houtonderdelen worden uit één plaat gehaald, waardoor de stoel ook in series te produceren is. Assemblage 
van de stoel is tijdsefficient en op eenvoudige wijze te realiseren.
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