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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 Caper-stoel in al zijn variaties, multifunctionele stoelen en krukken,
stapelbare krukken en stoelen, en de stapelbare Caper-stoelen met
tabletarm zijn ontworpen om comfortabele, mobiele stoelen te
creëren, die ook betaalbaar zijn. “Te veel goed ontwerp lijkt duur
te zijn,” zegt designer Jeff Weber. “Ik wilde dat cliché ́ doorbreken.”

Prestatie
De glasgevulde nylonzitting en rugleuning van de Caper zijn gevormd
voor comfort en kleurrijk genoeg om een ruimte op te vrolijken.
Gaten in het materiaal laten uw lichaam ademen, zodat vocht en
warmte kunnen worden afgevoerd en u koel blijft. Een optionele
FlexNet-zitting gebruikt geavanceerde suspensiematerialen om
drukpunten te minimaliseren, waardoor u langer comfortabel blijft.
De Caper multifunctionele stoelen en krukken hebben draai-,
kantel- en zithoogte-instellingen ter ondersteuning van een bredere
reeks aan activiteiten. 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 stapelbare
stoel met tabletarm kan tot twee hoog op de vloer worden gestapeld;
de stapelbare kruk kan tot vijf hoog op de vloer worden gestapeld
dankzij het slimme ontwerp van de poten en voetring.

Design
Jeff Weber ontwierp de Caper-stoelen om uiteenlopende mensen
en – net zo belangrijk – de diversiteit aan taken die zij uitvoeren,
te ondersteunen.
De Caper stoelen en krukken zijn net zo stijlvol als veelzijdig
en verkrijgbaar in een palet van frisse, levendige kleurkeuzes.
Verfijnde neutrale kleuren vullen aan, terwijl levendige primaire
kleuren energie geven, wat praktische functionaliteit en een
scheut kleur aan een ruimte geeft.

De Caper stapelbare stoel met tabletarm voorziet in een royaal werkoppervlak om plaats te bieden
aan de technologie van vandaag de dag, en heeft een volledig omhuld kantelmechanisme om
knelpunten te voorkomen en een ingebouwde demper om schokken bij het verlagen op te vangen.

Een optioneel opslagmandje voegt een
handige plek toe om persoonlijke items
veilig van de vloer af en uit de buurt van
looppaden te houden. De vorm en het
draadframe van het ontwerp voorkomen
dat items kunnen vallen of terugschuiven.

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.”

Familie
Multifunctionele stoel
Veelzijdige-kruk
Stapelstoel
Stapelkruk
Stapelstoel met Tabletarm
Overzicht
Maximaal gewicht gebruiker
Maximale stapelhoogte:
Stapelstoel
Stapelkruk
Stapelstoel met Tabletarm

136kg
6 (vloer), 15 (kar)
5 (vloer)
2 (vloer), 2 (kar)

Zitdiepte (Stapel)
Gevormde zitting, stoel
Gevormde zitting, kruk
FlexNet-zitting

438mm
470mm
470 mm

Zitdiepte (Multifunctionele)
Gevormde zitting
FlexNet-zitting

467mm
467mm

Jeff Weber

Zithoogte (Stapel)
Gevormde zitting, stoel
Gevormde zitting, kruk
FlexNet-zitting, stoel
FlexNet-zitting, kruk

445mm
610–762mm
457mm
610–762mm

Zithoogte (Multifunctionele)
Gevormde zitting, stoel
Gevormde zitting, kruk
FlexNet-zitting, stoel
FlexNet-zitting, kruk

406–546mm
597–851mm
406–546mm
597–851mm

Armleuningsopties
Geen armleuningen
Vaste armleuningen
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