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De kleurrijke, informele manier om er 
een stoel bij te pakken

Caper 
Ontworpen door Jeff Weber

De perfecte draagbare stoel, Caper, is ontworpen om 

verplaatst te worden. Zet een paar Capers bij elkaar voor 

groepswerk. Plaats een groep Capers bij elkaar om een 

leslokaal te transformeren. Verplaats een hele kar met 

Caper-stapelstoelen van de vergaderruimte naar de  

cafetaria. Lichtgewicht, duurzaam en eenvoudig in gebruik; 

Caper is ideaal voor informele ruimtes waar verplaatsing  

wordt aangemoedigd. 

De multifunctionele versie en de vierpotige stapelversie van de 

Caper-stoel zijn beide ontworpen door Jeff Weber. Zijn doel, en 

dat van ons, was een ontwerp van comfortabele, mobiele 

stoelen, die ook betaalbaar zijn. “Te veel goed ontwerp lijkt 

duur te zijn,” zegt Weber. “Ik wilde dat cliché doorbreken.”





Prestatie

Capers polypropyleenzitting en rugleuning zijn gevormd voor 

comfort en kleurrijk genoeg om een ruimte op te vrolijken. 

Perforaties in het materiaal laten uw lichaam ademen, zodat 

vocht en warmte worden afgevoerd en u koel blijft. Een 

optionele FLEXNET-zitting gebruikt geavanceerde 

suspensiematerialen om drukpunten te minimaliseren, 

waardoor u langer comfortabel blijft.

Caper-stapelstoelen kunnen tot zeshoog op de vloer worden 

gestapeld of 15-hoog op de Caper-kar. Met de optionele 

stoelkoppelingen creëren ze een nette presentatieruimte. De 

multifunctionele stoel van Caper heeft draai-, kantel- en 

zithoogte-instellingen ter ondersteuning van een bredere reeks 

aan activiteiten. Alle Caper-stoelen zijn beschikbaar met en 

zonder armleuningen.

Een optionele FLEXNET-zitting gebruikt geavanceerde suspensiematerialen om het gewicht te 

verdelen en drukpunten te minimaliseren, waardoor u langer comfortabel blijft.

Een flexibel plastic geeft Caper een zekere speling elke keer als u beweegt. Dankzij de 

openingen in de zitting en de rugleuning, kan uw lichaam ademen.

Dankzij de koppelingsmogelijkheid  

van Caper-stapelstoelen blijven rijen 

netjes en geordend voor presentaties  

of lezingen. De stoelkoppelingen zijn  

in dezelfde kleuren als het frame  

van Caper.



Design

Jeff Weber baseerde zijn ontwerp voor de Caper op universele 

ontwerpprincipes. Het resultaat is een stoel die verschillende 

mensen en – net zo belangrijk – de diversiteit aan taken die zij 

uitvoeren, kan ondersteunen.

De Caper-stoelfamilie is net zo stijlvol als veelzijdig en is 

verkrijgbaar in een palet van frisse, levendige kleurkeuzes. 

Verfijnde neutrale kleuren vullen aan, terwijl levendige primaire 

kleuren energie geven, wat praktische functionaliteit en een 

beetje flair aan een ruimte geeft.

Caper is ook vriendelijk voor het milieu, dat we allen delen.  

De stapelversie met plastic zitting is tot 95% recyclebaar en 

vervaardigd met 32% gerecycled materiaal. 

Over Jeff Weber

Jeff Webers interesse in meubelontwerp begon toen hij de 

legendarische Bill Stumpf ontmoette. Samen vormden zij in 

1999 Stumpf, Weber + Associates, waarbij ze uiteindelijk 

samenwerkten aan het baanbrekende ontwerp van de 

Embody®-stoel. Tegenwoordig staat Jeff aan het hoofd van 

Studio Weber + Associates, die een ontwerpfilosofie hanteren 

die is gebaseerd op hun empathie voor de mensen die hun 

producten gebruiken. Jeff gelooft dat design “het bindweefsel  

is tussen mensen en de wereld.” Hij voegt eraan toe: “De 

kwaliteit van dat ontwerp dicteert echt de kwaliteit van de 

gebruikerservaring en definieert dus ons bestaan.”

Caper stapel- of multifunctionele stoelen zijn beschikbaar in een reeks veelzijdige kleuren,  

van levendige primaire kleuren tot geraffineerde neutrale kleuren.

Alle stapelversies – met of zonder armleuningen, met zwenkwielen of glijvoeten – kunnen 

worden gestapeld voor ruimte-efficiënte opslag, wanneer ze niet in gebruik zijn.

Jeff Weber



Materialen

Het Caper kleurpalet voegt verscheidenheid toe aan deze praktische 

stoelen voor veelzijdig gebruik. Neem contact op met uw Herman Miller 

vertegenwoordiger voor informatie over de meest actuele stoffen  

en materialen.

Voor meer informatie, bezoek www.hermanmiller.nl.
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Family
Multipurpose Chair 
Stacking Chair 
Ganging Stacking Chair 
Caper Cart

Overview 
Maximum User Weight 136 kg/300 lbs 
Maximum Stacking Height  6 (floor), 15 (cart)

Seat Depth (Stacking)
Moulded Seat 438mm 
FLEXNET Seat 470mm

Seat Depth (Multipurpose)
Moulded Seat 467mm 
FLEXNET Seat 467mm

Seat Height (Stacking)
Moulded Seat 445mm 
FLEXNET Seat 457mm

Seat Height (Multipurpose)
Moulded Seat 406mm–546mm 
FLEXNET Seat 406mm–546mm

Tilt (Multipurpose Only)
Biomechanical Tilt

Arm Options
No Arms 
Fixed Arms

Environmental Highlights
Recyclability  Up to 95% 
BIFMA level®  3 
GREENGUARD®  Certified 
Cradle to Cradle®  Silver 
Global GreenTag® Level A

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.project-inrichting.nl 
www.ergo-burostoel.nl


