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ARC17 MEUBEL AWARD.

Visie.

Binnen de circulaire economie streven we naar een verminderde belasting op 
het milieu. Duurzaam produceren is hierin een basisvoorwaarde, maar ook het 
hergebruik van producten wordt steeds gewoner. Het uiteindelijke doel is om 
een samenleving te creëren waarin al het afval hergebruikt wordt voor nieuwe 
producten, gemaakt met energie welke duurzaam opgewekt wordt. 
Dit is de enige manier om de aarde leefbaar te houden en door te geven aan 
toekomstige generaties. 
Om het hergebruik van bestaande materialen zichtbaar te maken en ook bij een 
groter publiek onder de aandacht te brengen hebben we gekozen voor het ontwerp 
van een serie krukken, gemaakt van oude tapijttegels met een houten zitting. Met 
dit ontwerp maken we duidelijk dat we binnen de circulaire economie de belasting 
op natuurlijke reserves kunnen terugdringen. En dat in combinatie met een 
functioneel en esthetisch ontwerp, wat toegepast kan worden in representatieve 
ruimtes zoals in een kantoor- en projectomgeving.

TEKENING RECHTSBOVEN
impressie Stool Tree.

TEKENING LINKS
impressie Stool Linear. 

the Scandinavian Stools.

De Scandinavian Stools laat met Circulair Design zien hoe je gebruikte 
grondstoffen en reststromen binnen een circulaire economie in kunt zet-
ten. De nieuwe krukken zijn opgebouwd uit hergebruikt materiaal. Hier-
voor zijn oude tapijttegels en de restanten van een boomstam gebruikt. 
Oude tapijttegels zijn in overvloed verkrijgbaar. De boomstam wordt in 
schijven gezaagd, gevormd, geschuurd en met een transparante duurzame 
acryllak afgewerkt. De houten schijf dient als zitting van de kruk. Het 
uiteindelijke resultaat is afhankelijk van de gebruikte materialen. De serie 
betaat uit de modellen Tree, Linear en Eye. De krukken worden in gelim-
iteerde oplages gemaakt. Elke kruk is uniek, wordt gesigneerd, genum-
merd en krijgt een certificaat. Door de exclusiviteit krijgen de gebruikte 
materialen ook een meerwaarde en behoudt het meubel zijn waarde.

Studio Op&er.

Studio Op&er is een collectief van 
creatieven. Cees Cornielje, Rob Jansen en 
Don Hoppenbrouwer bedenken bijzondere 
oplossingen voor sociale vraagstukken op 
het gebied van milieu, energiegebruik  en 
duurzaamheid. Zij richten zich verder op social 
design, beeldende kunst en maken ontwerpen 
voor elk denkbaar meubel, product of land art.

De vraag.

ARC17 Meubel Award richt zich op de werkomgeving en het veranderende gebruik 
daarvan. Onder de werkomgeving verstaan we de plek waar mensen samenkomen 
en worden gefaciliteerd om werkzaamheden te verrichten op terreinen van arbeid, 
zorg, hospitality en onderwijs. ARC17 Meubel Award richt zich op meubelontwerpen 
die iets nieuws toevoegen aan en toegevoegde waarde hebben in de werkomgeving. 
Licht, materialisering, akoestiek, beweging en duurzaamheid spelen een belangrijke 
rol in de veranderende werkomgeving. Belangrijke criteria liggen op het vlak van 
functionaliteit, vernieuwing, duurzaamheid en esthetiek.  



FOTO’S BOVEN
voorbeelden van gebruikte materialen welke 
hergebruikt kunnen worden in the Scandinavian Stools.



TEKENING BOVEN
zijaanzicht Stool Eye - schaal 1:10.

TEKENING BOVEN
bovenaanzicht Stool Eye - schaal 1:10. 

TEKENING LINKS
impressie Stool Eye.

TEKENING BOVEN
bovenaanzicht enkele tegel met sparing.

Uitvoering.

De kruk is opgebouwd met digitaal in vorm gesneden tegels, welke onderling gemonteerd 
worden. In het midden van iedere tegel is een sparing opgenomen, wat zorgt voor een aan-
zienlijke gewichtsbeparing. De houten zitting wordt gemonteerd op de romp. Variatie in het 
ontwerp ontstaat door verschillende kleurencombinaties van tegels toe te passen.
 

WERKTEKENING STOOL EYE - schaal 1:10 



TEKENING BOVEN                    
impressie stool Eye.



Marten Soolmans - Rembrandt Harmensz. van Rijn
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