
WasteChair



Studiospacious bestaat deze zomer drie jaar! In die 
periode hebben we gewerkt aan een  breed scala aan 
projecten, Van kleinschalige interieurs voor particuliere 
opdrachtgevers en een restaurant tot woongebouwen en 
stedelijke verdichtingsopgaven. Iets waar we trots op zijn. 
 
Met grote inzet en enthousiasme hebben we de afgelopen 
drie jaar intensief samengewerkt met onze opdrachtgevers, 
aannemers en vaklieden op de bouwplaats om gezamenlijk 
bijzondere dingen te bedenken en te realiseren. Om dat te 
vieren hebben we de 'WasteChair' ontworpen. 
 
Na oplevering van bouwprojecten is er vaak restmateriaal 
over. Daar wilden wij iets mee doen. Iets nieuws van maken 
in plaats van het te degraderen tot afval. Het resultaat is een 
minimalistische stoel. 
 
 
 

Een stalen buispro�el vormt achtereenvolgens  poot,
armsteun, rugleuning, armsteun en weer poot. Er ontstaat 
een bepaalde rust en schoonheid door het elegante spel van 
één doorgaande lijn. De zitting - het meest elementaire
onderdeel van een stoel - wordt ingezet om de aandacht te 
vestigen op speci�eke ontwerpoplossingen van drie 
opgeleverde interieurprojecten. 
 
Onbehandeld staal wordt traditioneel veel gebruikt in 
fabrieken en heeft een industriële gevoelswaarde. Door de 
zitting af te werken met materialen uit een geheel andere 
context, zoals een badkamer of een restaurant, geven we de 
vorm, functie én het materiaal een nieuwe betekenis.
 
Drie jaar, drie projecten, drie stoelen. 

Amsterdam based architecture �rm Studiospacious has 
been around for three years this summer! During this 
period, the o�ce worked on a wide range of projects: from 
small-scale interiors for private clients, a Dutch cuisine 
restaurant to residential buildings and urban densi�cation 
projects.
 
During this period, Studiospacious has intensively
collaborated with their clients, contractors and in particular 
the craftsmen at the construction site to jointly design and
create these beautiful projects. To celebrate these amazing 
collaborations and the results, Studiospacious designed the 
WasteChair.
 
The o�ce has the ambition to minimalize the amount of 
residual material after completion of a project. Instead of 
relegating it to waste, Studiospacious wanted to create
something new out of it. The result is a minimalist chair.
 

Dimensions
 
L42,6 xW42,6 x H45/60
Frame uncoated steel
Seat project related in�ll

A steel tubular pro�le successively forms the leg, armrest, 
backrest, armrest and again the leg. A certain peace and 
beauty is created by the elegant play of one continuous line. 
For many projects in Amsterdam, Studiospacious works 
with the same steel supplier. This enabled the o�ce to 
involve him early in the idea of the WasteChair. In doing so, 
he has preserved the remains of the square pro�les when
welding the steel interior doors, room dividers and bar
elements. Untreated steel is traditionally widely used in 
factories and has an industrial sentimental value to it. By 
�nishing the seat with materials from a completely different
context, such as a bathroom or a restaurant ceiling, we give
the form, function and material a new meaning.
 
The seating - the most elementary part of a chair - is used to 
draw attention to speci�c design solutions for three interior 
projects that were completed in the last three years.
 
 

WasteChair



3 jaar
3 projecten 
3 stoelen



Industrieel maatwerk
 
Voor een verbouwing van een klassiek jaren '20 woonhuis in Haarlem hebben we in de 
doorbraak tussen keuken en eetkamer een nieuwe tegelvloer verdiept aangebracht in een
bestaande houten vloer. De grillige overgang versterkt het samenspel tussen bestaand en 
nieuw en is tegelijkertijd praktisch in gebruik omdat er wordt gekookt boven een tegelvloer. 
 

Kleverparkweg

For example, one of the chair seats is provided with the green hexagonal tiles 
Studiospacious has incorporated in the existing carpet �oor during the renovation of a 
1920s home in Haarlem, near Amsterdam. The herringbone pattern with glazed 
Moroccan Bejmat tiles has been applied in the bathroom of a transformation of an old 
storage attic in the city centre of Amsterdam into a loft apartment. The third seat is made 
out three shades of green felt, leftover material from the acoustic ceiling in Restaurant 
Floreyn.
 



Een bord vol Dutch Design
 
Voor dit restaurant, dat de 'Hollandse keuken' serveert, hebben we een
interieur ontworpen waarin we de gasten Nederland willen laten beleven
zonder clichématig te worden. Op stijlvolle manier zijn elementen uit de 
Nederlandse natuur en cultuur vertaald naar het interieur van het restaurant. 
Het vilten plafond is akoestisch en doet met zijn vlakverdeling en 
kleurschakeringen denken aan een typisch Hollands polderlandschap
vanuit de lucht gezien. 

Restaurant Floreyn



Potgieterstraat
Een parel op hoogte
 
Voor de transformatie van een voormalige bergingenzolder tot ruimtelijke loftwoning 
hebben we in de badkamer en toilet een doorgaande wand in visgraat patroon betegeld 
met geglazuurde Marokkaanse Bejmat-tegels. 
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Speciale dank gaat uit naar de vakmensen die zowel aan de projecten als aan de WasteChair 
hebben meegewerkt:
 
Jan Roy, de tegelzetter van Kleverparkweg en de Potgieterstraat
Ursus Igneus, maker van het vilten plafond in Restaurant Floreyn
Thimo van der Vaart, onze staalboer voor Potgieterstraat en Restaurant Floreyn
 
foto credits: Studiospacious, Nina Kopp (Kleverparkweg / Potgieterstraat),
Kai Brethouwer (Floreyn), Tim Stet (chairs)

https://www.facebook.com/studiospacious/
https://www.instagram.com/studiospacious/
https://www.linkedin.com/company/studiospacious/
https://twitter.com/studiospacious/

