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De naam
Michel Ardan is een avontuurlijk fictief personage, gecreëerd door de Franse schrijver Jules Verne. Hij verscheen voor het eerst 
in de serie Van de Aarde naar de Maan in 1865.
Ardan is een ontdekkingsreiziger, die vrijwillig de raket wil bemannen die richting de maan wordt gelanceerd. In Verne’s 
volgende boek, Rond de Maan, wordt de reis omschreven. De raket is onbedoeld terecht gekomen in een baan rond de maan, 
waardoor de bemanning een glimp ziet van resten van een oude beschaving. Ardan poogt de raket te laten landen op de 
maan, maar het plan mislukt en ze vallen met grote snelheid richting de aarde en storten in de zee. Enkele dagen later worden 
ze gered.
Ardan is geïnspireerd op de fotograaf Félix Nadar, een beroemde fotograaf destijds in Frankrijk die veelal experimenteerde met 
de ontwikkeling van fotografie. Ardan is een anagram van de naam van de fotograaf, en de voornaam Michel is zoals die van 
Jules eigen zoon.

De stijl
Wij, Erik-John en Leroy, zijn gepassioneerd door de industriële vormgeving van de 19e en begin 20e  eeuw, waarbij veelvuldig 
gebruik gemaakt werd van de staal- en klinknagel technieken, o.a. voor overspanningen van architectuur. De klinknagel 
techniek is wat kleinschaliger terug te vinden in sommige revivals van Art Deco meubelen en voertuigen. De Art Deco stijl is 
eveneens onze passie en triggert ook tot nieuwe ideeën.

De inspiratie
Deze grootse robuste vormen van fabrieks- en stationsoverkappingen en dan met name 
de kolommen en staanders hebben altijd al geïntrigeerd. Grote, ronde maar toch rank
ogende gewelven die gedragen worden  door slanke kolommen. Ook dicht bij huis, zijn veel
oude Nederlandse stationsoverkappingen van stalen klinknagel constructies opgebouwd.
In Den Bosch en Den Haag, maar ook verder weg in St. Petersburg en vele andere steden.
Ook de Eifeltoren is een herkenbare staalconstructie.
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ruwe schets zijaanzicht Illustrator

50% schaalmodel 1
dibond gefreesd
dichte armleuningen

50% schaalmodel 2
dibond gefreesd
open armleuningen 
hamerslag antraciet
cognac skai zitting

De vormen
Deze constructies hebben we creatief ‘gedown-scaled’ en onze ideeën gevisualiseerd in een aantal illustratie schetsen voor een
industrieel ogende fauteuil. Daarna hebben we enkele 10 cm modelletjes gemaakt en het eerste kartonnen 50 % schaal model. 

Later zijn we meer gaan verfijnen in een aantal handgesneden forex varianten en toen alles aardig paste, hebben we 2 modellen
uit 3 mm dibond plaat laten frezen en in elkaar gemonteerd. Met een op maat gesneden stuk skai als zitting, leek het een
echte fauteuil.

Via een relatie hebben we onze platte ‘Illustrator’ vormen laten 3D modelleren in Autocad Fusion en Inventor. Zo konden we er
‘omheen’ lopen en werd ons enthousiasme nog meer vergroot.



eerste 3D render
Solid Works

basis kleurcombinaties

framecoating leerkleur
machinegroen cognac

antraciet naturel

cortenstaal antraciet

bijpassend tafeltje
schets in Illustrator

poten 3 gelijke vormen
bovenblad 10 mm groen glas of 

tuigleer verlijmd op trespa

tweede 3D render
Solid Works

tweede 3D render
Solid Works

Voorbereiding voor productie
Omdat deze relatie niet alles precies passend kreeg en we ons bewust zijn dat de materiaaldikte bepalend is voor de stabiliteit, 
het totaalgewicht en de doe-het-zelf-montage, zijn we onlangs in contact gekomen met een metaalbewerking- en poedercoat 
bedrijf in Waalwijk.

Hun tekenaar heeft nu veel technische aanpassingen kunnen doen
in Solid Works en van hieruit kunnen we onderzoeken wat 
eventuele productiekosten worden, maar ook het totaalgewicht,
de montage-wijze en de uiteindelijke benodigde verpakking.

Het bijbehorende tafeltje wordt zo ontwikkeld, dat de maakwijze zeer eenvoudig bestaat uit 3 identieke poten en naar wens 
een driehoekig groen-glazen of verstevigd lederen blad met ronde uithoeken.
De productiekosten worden zo gunstiger dan 3 verschillende poten.



De eerste dummy op ware grootte De eerste dummy op ware grootte De eerste dummy op ware grootte

Dummy detail binnen achterzijde
+ achterpoten met versteviging strips

Dummy voorrand en
voorpoot versteviging test

Dummy detail
buiten achterzijde
montageplaat

De productie
Alle vormen zijn nu aardig kloppend. Daarom heeft onze metaal- en coating partner het eerste testframe laten laseren. De totale
vormen zijn zo tastbaar en is de maakwijze en stevigheid beter vast stellen. Hierop gaan we de poten verstevigen, maar ook de
bevestigingspunten van de lederen zitting beter bepalen en aanbrengen. 

Zeildoek zitting vastgeniet
en hangend aan trekbanden



Promotie uit ervaring en kennis
Creatoren Designs en Films is opgestart in 1985 als Erik-John Koevoets Illustrator Ontwerper.  Als illustrator in 1984 afgestu-
deerd aan de Koninklijke academie voor Kunst en Vormgeving werd grafische vormgeving en fotografie een logische toevoe-
ging aan het dienstenpakket. Webdesign was een gevolg van vraag en het in dienst treden van zoon Leroy in 2011, na zijn 
opleiding aan het NHTV in Breda, versterkte de bedrijfsfilm-poot.
Voor onze relaties leverden we wel eens gepersonaliseerde hockers, bekleed met geprint stof, o.a. voor op beurzen etc.
Mede door onze kennis en jarenlange ervaringen willen we, als we alle specificaties uitgezocht en verwerkt hebben, 

Tevens kunnen d.m.v. de 3D renderingen de diverse kleurcombinaties en presentatie van bijv. 1 of 2 fauteuils met bijbehorend 
tafeltje levensecht gepresenteerd worden.

De financiering
Sinds begin 2017 hebben we heel veel tijd gestoken in de vormgeving, verfijning en modellering van de Ardan fauteuil en tafel.
Erik-John als eigenaar van de eenmanszaak, Leroy binnen zijn full time job bij Creatoren Designs & Films.
Er gaat nog veel tijd en geld zitten in de eerste modellen op ware grootte van zowel metalen frame als tuiglederen zitting.
Het bijbehorende tafeltje wordt zo ontwikkeld, dat deze bestaat uit 3 identieke gekoppelde poten en naar wens een glazen of 
verstevigd lederen 3-hoekig blad.
Daarna moeten verpakkingen ontwikkeld worden, montagehandleidingen en uiteraard de grafische en online uitingen.
De verkoopprijs is nog niet concreet, omdat we nog in de haalbaarheidsfase zitten van de productie.

Wel zal binnen niet al te lange tijd duidelijk zijn wat de kostprijs is van 1 Ardan fauteuil, bestaande uit de diverse gefreesde of gelaser-
de elementen, koppelstukken, inbus bouten en andere detaillering, het poedercoaten en productie van de separate tuiglederen 
zitting met bevestigingen. En dit daarna ook voor het tafeltje. Uiteraard willen we in de vaart ook de houten modellen ontwikkelen.
Er is financiering nodig voor deze R&D fase van zowel deze metalen set als de houten opvolgers, het 0-model, de verpakking
ontwikkeling en mogelijk deels promotie voorbereiding. Tot nu toe zijn alle gemaakte kosten en uren voorgefinancierd uit eigen-
en ondernemingsmiddelen. Verder willen we ook de multiplex en (teak)houten uitvoering graag produceren en doorontwikkelen.
Dit als vogelvlucht presentatie van onze ARDAN Designs Collection.

Erik-John en Leroy Koevoets

En doorrrrr....
Omdat wij, en velen met ons, zo enthousiast zijn en nieuwsgierig naar het eindresultaat, blijft het niet bij deze metalen modellen.
Ook eigentijds zijn meubelen gebaseerd op ‘Scandinavian’ en ‘Danish Design’. Retro moderne vormen van hout, staal en bekleding.
Alle metalen vormen van de Ardan meubelen zijn 
’relatief’ eenvoudig te vertalen naar houten vormen.
Dus willen we de stoel ook omvormen naar de 
herkenbare Danish Design van teakhouten afgeronde 
en gebeitste elementen, waarvan hier een aantal 
bestaande ontwerpen getoond zijn.

En om verder op de toekomstige ideeën vooruit te 
lopen, willen we ook onderzoeken of de Ardan 
fauteuil en tafel ook geproduceerd kunnen worden 
uit 25 mm dik berken multiplex, blank gelakt en bijv. 
ook met gemoffelde metalen koppelingen.

Al met al nog veel mooie creatieve en constructieve 
uitdagingen op aan te pakken.

een maximale exposure ontwikkelen:
Een website opzetten, fotografie, verpakking en vele vormen van PR kunnen we in huis toepassen of begeleiden.


