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Stimuleert het speelse.

Wie op zoek is naar een tegenpool voor strak vormgegeven, rechtlijnige inrichtingen 
vindt in onze houten font stoel de ideale partner. De zachte vorm zonder starre lijnen 
stimuleert het wisselen van zitpositie. Daarom scoort font punten in gebieden waar 
inspiratie en de drive tot speelsheid vereist zijn: in werkcafés, bedrijfsrestaurants, 
bistro’s, coworking units en creatieve ruimtes. De stoel speelt in op de natuurlijke 
menselijke zitbehoefte. De rugleuning loopt rond naar voren en kan – bijna non-
chalant – ook als armleuning worden gebruikt.

Design: arge2



Overzicht.

De houten stoel font is geen meubelstuk voor liefhebbers van rechte lijnen. De 
twee halve schalen van de zitting en rugleuning met hun gebogen oppervlakken 
werken speels samen, waardoor een basisvorm ontstaat die ideaal is om overal 
in de ruimte te plaatsen. Sobere, ronde houten poten van beuken of eiken onder-
steunen de zitting en rugleuning. Samen met de stalen onderconstructie verlenen 
ze de stoel een hoge stabiliteit die niettemin onopvallend is. De kleine doorsneden 
behouden het elegante design van de stoel. Verschillende kleurenschema’s geven 
font een veelzijdige uitstraling: de eenkleurige, monochrome variant zorgt voor een 
compact en homogeen totaalbeeld. Kleurcombinaties van hout, metaal en bekleding 
benadrukken daarentegen de vrije, kenmerkende vorm.

Naast de naturel beitskleuren beuken en eiken kan font ook van transparante kleurbeitsen worden voorzien.

Standaarduitvoering:

Onderstel in massief beuken of eiken, kunststof 
glijders. Zitting en rugleuning van beuken of eiken 
multiplex. Stalen frame, voorzien van poedercoa-
ting volgens stalenkaart. De houten oppervlakken 
zijn gebeitst.

H = totale hoogte / ZH = zithoogte / B = breedte / D = diepte (maten in mm)

zitting en rugleuning multiplex beuken of eiken, ongestoffeerd, 
zitting gestoffeerd of zitting en voorzijde rugleuning gestoffeerd

H 740 / ZH 445 / B 495 / D 480 

Stoel 6895

Modellen in beuken.
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france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
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praha@wiesner-hager.com
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