
Sett

Uitgangspunten

Deze kruk, Sett, is ontworpen met als uitgangs-
punt een demontabel zitmeubel te maken uit niet 
meer dan een kwart plaat (61 x 122 cm) multi-
plex, zonder gebruik te maken van andere mate-
rialen of bevestigingsmiddelen. Dit is niet alleen 
kostenbesparend en efficiënt maar ook duurzaam, 
omdat het materiaal van de kruk kan worden 
hergebruikt aan het einde van de levensduur.

Visie

De vormgeving van Sett is strak en sober, eerlijk 
en sympathiek. De details in het zitvlak en onder 
de poten ontstaan uit de constructie. De hoofd-
vorm van de kruk is te veranderen door de zitting 
van de smalle naar de brede zijde van het onder-
stel te verplaatsen en de kruk om te draaien. Zo 
kan gekozen worden voor een rank of juist een 
stevig op de grond staand onderstel. Door de 
speciale verbinding is Sett solide en stabiel. De 
kruk is een vrolijk meubel om actief op te zitten, 
te werken of uit te rusten. Maar Sett kan ook een 
tafeltje of nachtkastje zijn.



Materialisatie en detaillering

Het onderstel van de kruk bestaat uit vier delen die 
met een dubbele kruisverbinding in elkaar worden 
gestoken. Op het onderstel wordt de cirkelvormige 
zitting geklemd met pen in gat verbindingen. In de 
zitting zijn hiervoor twee reeksen openingen 
gemaakt, voor de smalle resp. brede zijde van het 
onderstel. Deze gaten waarvan altijd maar een 
deel gebruikt wordt voor de verbinding zijn ook 
decoratief.
Door de onderdelen van Sett verschillende kleuren 
te geven kan de opbouw van het onderstel worden 
benadrukt. Maar de kruk kan ook met blanke lak 
worden afgewerkt waardoor de uitstraling 
‘naturel’ blijft.



122 x 244 cm

Uitwerking tot product

De onderdelen van de kruk kunnen op een 
efficiënte manier uit een plaat gefreesd worden. 
Uit een hele plaat van 122 x 244 cm kunnen 
onderdelen voor vijf krukken worden gefreesd. De 
gefreesde delen worden geschuurd en gelakt, met 
blanke lak of in kleur.
Omdat Sett eenvoudig door de gebruiker in elkaar 
gezet kan worden, kunnen de onderdelen los in 
een plat pakket worden geleverd. 


