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DESIGNER
Kai Stania

De kracht van de Weense ont werper Kai St ania ligt in de perf ect e symbiose t ussen
est het iek en f unct ionalit eit in zijn werk. De indrukwekkende lijst van nat ionale en
int ernat ionale prijzen die hij al vanaf een relat ief jeugdige leef t ijd in ont vangst heef t
mogen nemen, bevest igen dit . Op zijn palmares o.a. een nominat ie voor de ‘Designpreis der
Bundesrepublik Deut schland’, iF Product Design Awards, Red Dot Awards, Good Design
Awards, Int erior Innovat ion Awards (met Durlet ), een select ie voor ‘Die Auswahl’ van de t ien
best e Oost enrijkse meubelont werpen.

BESCHRIJVING
Max is een st oel die het heef t van zijn eenvoud. Eenvoud is echt er het moeilijkst t e
ont werpen. Alle proport ies en af met ingen moet en kloppen, evenals het comf ort . Het
geheim zit hem in de rug waarvan de vorm je perf ect onderst eunt en die uit gerust is met
een speciaal meeverend mechanisme. Dit zorgt ervoor dat je uren op deze st oel kan
doorbrengen zonder het gevoel t e krijgen t egen een harde plank t e zit t en. De f ijne
dubbele sierst iknaden zorgen voor subt iele accent en die de vorm en af werking
benadrukken. De massieve eiken pot en kunnen in diverse t int en gebeit st worden, of mee
bekleed worden met st of of leer. Enkel door de keuze van kleur en mat eriaal van bekleding
en pot en t e wijzigen kan Max t ot aal van look wisselen.
Als gevolg van het succes van de gewone st oel, zowel het model met hout en als het model
met beklede pot en, wordt een variant met armleuningen en een variant met sledevoet aan
deze f amilie t oegevoegd. De geslot en armleuningen worden mee gest of f eerd, waardoor
de st oel een luxueuze en comf ort abele uit st raling krijgt . In beide versies volgt de vorm van
de armleuningen de lijn van de st oel. In zijaanzicht zijn ze t rapeziumvormig waarbij de
schuine acht erkant het verlengde van de acht erpot en vormt .

2/6

AFBEELDINGEN
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TECHNISCHE TEKENINGEN
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