
UITGANGSPUNTEN BIJ ONTWERP  

Eenvoud
Een papieren hartje dat in één beweging gebogen wordt tot een zitmeubel is de oorsprong van het ont-
werp. Door de eenvoud hierin blijft de aandacht bij de hartvorm wat symbool staat voor samen, delen, 
positiviteit en communicatie.

Duurzaam ontwerpen 
Dit zie je terug in de gebruikte MATERIALEN: hout FSC/PERC gecertificeerd | metaal RVS | bekleding op basis 
van natuurlijke grondstoffen | verven & lakken op basis van natuurlijke grondstoffen - ZITERVARING: ergonomi-
sche zithouding door S-vorm | zithoogte instelbaar - HERGEBRUIK nieuwe bekleding door hergebruik van 
afneembaar deel-schuim/bedje.  

Klant is koning 
De klant kan naar eigen smaak een Heartseat samenstellen. De bijna onbegrensde keus aan stof, kunst-
stof en leer - wel/geen print - wel/geen opdruk - in combinatie met diverse soorten finish edelfineer
zorgen ervoor dat iedere klant koning is. 

VISIE OP GEBRUIK 

Een zitplek voor samen.  
De vorm stuurt het lichaam naar een open en vitale houding. Door deze vorm en de symboliek van het 
hart draagt een heartseat bij aan positieve communicatie. 
 
Comfortabel en elegant
Wanneer men gaat zitten op een heartseat moet men kunnen ontspannen.
Wanneer dit op een plek is waar mensen samenkomen is het belangrijk dat het positief bijdraagt aan 
de uitstraling van diegenen die erop zitten. De zithouding moet sierlijk kunnen zijn. Het gaan zitten 
en opstaan, ook met strakke kleding, moet gemakkelijk zijn.

CONCEPT



MATERIALISATIE

De Heartseats zijn opgebouwd uit:

1. houten hart 

2. stoffen bekleding op houten bedje.

3. RVS poten

 
1. houten hart  
De kern (dikte 16mm) van het houten hart is gemaakt van beuken multiplex. Op de ach-
terzijde is heel dun fineer (edelfineerlaag) verlijmt (zonder formahaldehyde - E01 
norm). 

 

           

2. stoffen bekleding op houten bedje  

De klant bepaalt zelf de stofkeuze. Heartseats promoot de  

Cradle 2 Cradle stoffen die volledig biologisch 

afbreekbaar zijn en een Second Nature stoffencollectie die 

op basis van brandnetel vezel is gemaakt.     

3. RVS poten

De zithoogte kan worden aangepast door te varieren met de hoogte van de RVS poten. 

Deze zijn leverbaar in de maten S(15mm)-M(30mm)-L(45mm)-XL(60mm) 

Het geheel is zelfdragend, maar vanwege de balans zijn er RVS poten onder het zit-

vlak bevestigd. Deze zijn verend, zodat het geheel enigszins meegeeft, wat het zit-

comfort ten goede komt.

Afmetingen (LxBxH)150cmx69cmx93cm

 

ONTWERP

RVS poten

met edelfineerlaag
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De eindafwerking (finish) van buitenzijde achterkant kan in 
diverse soorten edelfineer: walnoten, kersen, eiken en beu-
ken OF worden geverfd/afgelakt met een duurzame groene verf 
in elke RAL kleur - zowel dekkend als (semi)transparant.  
 
Aan de voorkant zijn bevestigingspunten in het hout aan-
gebracht. Met behulp van een kliksysteem wordt de stoffen 
bekleding op houten bedje   bevestigd op het houten hart.2 1

stof houten bedje
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schuim



schuim stof houten bedje houten hart + edelfineerlaag

stoffen bekleding op houten bedje 

voorkant: stoffenbekleding    achterkant: houten hart met edelfineerlaag

monteren van RVS poten

MAAKPROCES 

De Heartseats zijn opgebouwd uit:

1. houten hart  2.stoffen bekleding op houten bedje  3.RVS poten

1. houten hart
In een straal van 300 km rond de houtbuigerij worden de beuken stammen aangekocht 

en verwerkt tot schilfineer (0,8 - 3mm). De houtbuigerij maakt een unieke persmal op 

basis van CAD-tekening van het houten hart. Onder hoge druk en stoom worden door 

een speciale pers de verlijmde schilfineer  samengeperst in de mal. Per persbeurt 

wordt dan zowel het houten hart (16mm) met edelfineerlaag (0,8mm) als het bedje (4mm) 

gemaakt. 

Vervolgens wordt het vochtgehalte teruggebracht tot 10 à 12% in een speciale ver-

pakking. Zodra het hout is uitgewerkt wordt met een CNC gestuurde freesmachine het 

contour uitgefreesd. Na het contourfrezen en schuren wordt het beslag voor de RVS 

poten en bevestigingspunten houten bedje gemonteerd, 

 

Bij een x-tal gereed, worden ze naar de stoffeerder gebracht welke ze dan op voor-

raad houdt - zodat deze per order direct kan leveren.   

2.stoffen bekleding op houten bedje

De stoffeerder gebruikt als vulling t.b.v. het zitcomfort schuim en verlijmt 

deze op het houten bedje. Op het schuim/houten bedje wordt dan de uitgekozen 

stof, kunststof of leer aangebracht. Vervolgens wordt deze dan met behulp van een 

kliksysteem op het houten hart bevestigd. 

  

3.RVS poten

Als laatste worden de ronde RVS poten bevestigd:

1. 2x rond - diameter=20mm - hoogte=63mm

2. 3x rond - diameter=60mm - hoogte=30mm (optioneel 15/45/60mm)

De korte RVS poten worden door de stoffeerder met behulp van een sjabloon op de 

juiste positie gemonteerd en dan kan na eindcontrole de Heartseats worden verpakt 

voor levering aan de klant.

PROCES/REALISATIE


