
VARIÉR® PENGUIN

Variér® stoelen: de mens als uit-
gangspunt. Wij stellen het 
menselijk lichaam centraal in al 
onze ontwerpen en hebben het 
tot in detail bestudeerd. We 
weten welke houdingen ontspan-
nend zijn en waar en op welke 
wijze het lichaam ondersteuning 
nodig heeft. Het menselijk 
lichaam is gemaakt voor bewe-
ging en moet niet al te lang stil 
blijven zitten. Wij maken stoelen 
die aan al deze behoeften 
voldoen en laten vervolgens onze 
menselijke verbeeldingskracht de 
vrije loop om zo krachtige, oncon-
ventionele vormen te creëren met 
een perfecte functionaliteit.

‘s Avonds verhuist de robuuste Variér® Penguin moeiteloos 
van de keuken naar de eetkamer. Zijn koele elegantie 
wordt getemperd door de warme gloed van ontspanning 

De Variér® Penguin is verkrijgbaar in eiken, walnoot, 
ijsblauw, diepzwart en ijswit. Combineer deze afwerkingen 
met een chromen of matchromen onderstel en kussens in 
verschillende kleuren om een Variér® Penguin te creëren 
die even uniek is als uzelf.

Ervaar de verschillende vormen van human design en 
vind de dichtstbijzijnde dealer op 
www.varierfurniture.com
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VARIÉR® PENGUIN

Variér ® Penguin designed by Peter O
psvik

Met zijn eenvoudig schoon te houden, gelakte 
oppervlak en stalen onderstel is de Variér® Penguin 
robuust genoeg om maaltijden met het hele gezin in 
een drukke keuken te doorstaan, maar dankzij zijn 
kantelmechanisme en de slimme positie van de 
armsteunen, die beweging en ondersteuning bieden, 
blijven uw gasten graag nog even in de eetkamer 
hangen.

De dwarsliggende stalen buizen waarmee het onder-
stel van de Variér® Penguin aan de zitting is bevestigd 

naar voren en naar achteren rollen, een beweging 

poten. De armsteunen zijn perfect gepositioneerd om 
uw onderarmen te ondersteunen als u achterover 
geleund zit. We hebben aan alles gedacht, dus u kunt 
zich rustig ontspannen.

®

Hoogte zitting 46 cm. Totale hoogte 93 cm. Breedte 48 cm. Diepte 59 cm
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