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Alcove 
Ronan & Erwan Bouroullec, 2006/2015

Alcove

1 Alcove
2-3  Configuraties
4-5 Verschillende hoogtes
6-7 Overzicht Alcove

8-9 Types bekleding
10-13 Alcove, Alcove Highback, 
14-15 Alcove Plume Contract
16 Alcove Highback Work

De “ruimte in een ruimte” is een concept 
dat Vitra reeds vele jaren intensief na-
streeft in samenwerking met de designers 
Ronan en Erwan Bouroullec. Het idee van 
mobiele microarchitecturale elementen 
heeft geleid tot een breed assortiment van 
ontwerpen, waarvan de Alcove Sofa een 
van de meest opmerkelijke is.

De verschillende Alcove Sofas werden 
ontworpen voor landschapskantoren, 
waar ze een beschutte, private ruimte vor-
men in drukke of hectische omgevingen. 
Daarom is de Alcove is de ideale plaats 
om zich terug te trekken om geconcen-
treerd te werken of kleine vergaderingen 
te houden.

De verschillende modellen in de Alco-
ve-familie kunnen eenvoudig gecombi-
neerd worden waardoor ze verschillende 
mogelijkheden bieden om landschaps-
kantoren in te richten zonder dat er vaste 
structuren geïnstalleerd moeten worden. 
Zo kunnen in landschapskantoren 
coherente centrale ruimtes gecreëerd 
worden – Meet & Retreat-zones met een 
samenhangende esthetiek.

Ronan & Erwan Bouroullec
De broers Ronan en Erwan Bouroullec 
wonen en werken in Parijs. Hun werkterrein 
strekt zich uit van kleine gebruiksvoorwerpen 
tot architectuurprojecten. Sinds 2000 
werken ze samen met Vitra en hebben zowel 
de kantoor- als de woonmeubelcollectie met 
tal van ontwerpen verrijkt. 

17-19 Alcove Cabin
20-23 Kleuren en materiaalen
24  Onderhoudsinstructies
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CONFIGURATIES

Alcove Sofa Two-Seater met Laser-stof in de kleur ijsblauw/ivoor en Love Seat met Laser-stof in de kleur lichtgrijs/bos, allebei met Lounge-

bekleding. Ottoman met Laser-stof in de kleur ijsblauw/veenbruin.

Alcove Highback Three-Seater met Laser-stof in de kleur petrol/veenbruin, Lounge-bekleding.

Alcove Highback Cabin Two-Seater met Credo-stof in de kleur zand/avocado, Work-bekleding. Tafel met geïntegreerde stroomvoorziening en 

U-Turn-lamp.



v

www.vitra.com/alcoveinfo@vitra.com | NL 2019     3

Alcove Plume Contract Two-Seater met Laser-stof in de kleur roze/poppy rood en Fauteuil in de kleur poppy rood.

Alcove Plume Contract Highback Three-Seater met Laser-stof in de kleur geel/poppy rood.

Alcove Highback Work met Laser-stof in de kleur rood/poppy rood en werkblad met lederen oppervlak in zandkleur, Work-bekleding.
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VERSCHILLENDE HOOGTES

De modellen in de Alcove Sofa-familie met staalbuisframe en 17 cm vloerafstand zijn verkrijgbaar in drie hoogtes: Lowback (94 cm) en 
Highback (136 cm).

Alcove Plume Contract, die geen staalbuisframe en een lage vloerafstand heeft, is verkrijgbaar in twee hoogtes: Lowback (85 cm) en 
Highback (123 cm).
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Lowback Highback

Alcove Sofa

Alcove Highback Work

Alcove Plume Contract

Alcove Cabin

AKOESTIEK

De gewatteerde zij- en rugpanelen zijn een opvallende eigen-
schap van de verschillende sofa’s van de Alcove-familie. Ze 
schermen de gebruikers niet alleen visueel maar ook akoestisch 
af en creëren een gevoel van kalmte en privacy. De dunne pa-
nelen zorgen ervoor dat de ruimte efficiënt gebruikt kan worden 
en nodigen de gebruikers uit om tegen het zachte oppervlak te 
leunen en te genieten van de flexibele ondersteuning.

Love Seat, tweezitsbank,

Driezitsbank

Love Seat, tweezitsbank,

Driezitsbank

Alcove Work

Fauteuil, tweezitsbank,

Driezitsbank

Tweezitsbank, driezitsbank

Fauteuil, tweezitsbank,

Driezitsbank
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OVERZICHT ALCOVE – PLANNINGMATRIX

Dankzij de uniforme breedte en diepte van de verschillende pro-
ducten in de Alcove-familie kunnen ze gemakkelijk geïntegreerd 
worden in de planning van ruimtelijke indelingen.
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TYPES BEKLEDING

Alcove Lounge-bekleding

De zachte ‘Lounge’-bekleding biedt een ontspannende 
zitplek, aangevuld door de armkussens en kleine zwarte 
rugkussens voor nog meer comfort (zithoogte 485 mm, 325 
mm met aangebrachte belasting).

Lounge-bekleding

De Lounge-bekleding heeft een frame met een elastisch omhul-
sel om ontspannen te kunnen zitten. De zitkussens bestaan uit 
polyurethaanschuim en polyestervezel; de rugkussens zijn gevuld 
met polyurethaansnippers en microvezel.

Work-bekleding

De Work-bekleding heeft stevig gevulde zit- en rugelementen die 
samen een comfortabele zitting vormen om aan tafel te zitten en 
taken uit te voeren. Het zitkussen rust op een metalen frame met 
een geïntegreerd MDF-paneel. Net zoals de rugleuning bestaat 
het uit polyurethaanschuim en polyestervezel.

Alcove Work-bekleding

De ‘Work’-bekleding is steviger en biedt voldoende onder-
steuning om te werken in een comfortabele rechte zithouding 
(zithoogte 480 mm, 385 mm met aangebrachte belasting).
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Alcove Plume Contract-bekleding

De Bonell-binnenvering is omhuld met een mat van textielvezel-
composiet en bedekt met lagen van polyurethaanschuim met 
verschillende dichtheden om uitstekend comfort te garanderen. 
De zitmodules worden ondersteund door MDF-basispanelen. De 
rugkussens bestaan uit polyurethaanschuim en polyestervlies.

Alcove Plume Contract-bekleding

De pluche kussens van de Alcove Plume zijn lichtjes afgerond om het zachte, casual 
comfort van een loungebank te bieden (zithoogte 410 mm, 310 mm met aangebrachte 
belasting).
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Alcove, Alcove Highback  
Ronan & Erwan Bouroullec, 2006/2012

Alcove Love Seat, Alcove Highback Two-Seater en Alcove Highback Three-Seater

Soms kan een bank het begrip 'meubel-
stuk' overstijgen en een eigen ruimte in de 
ruimte worden.
Die gedachte inspireerde Ronan en Erwan 
Bouroullec bij het ontwerp van de Alcove 
Sofa.
Met zijn zachte rug- en zittingstoffering en 
zijn hoge, meegevende zij- en rugpanelen 
vormt de Alcove Sofa de basis voor de hele 
Alcove-familie.

De Alcove Highback Sofa is een mooi 
voorbeeld van de kerngedachte achter 
de Alcove-familie: zorgen voor een 
toevluchtsoord en privacy. Met zijn hoge 
zij- en rugpanelen sluit de Highback Sofa 
de omgeving buiten, zowel visueel als 
akoestisch. Het biedt een plaats waar 
je je in alle rust kunt terugtrekken. Door 
de geluiddempende eigenschappen en 
de visuele afscherming vormt de Alcove 
Highback Sofa een eiland van rust. Dit 
effect wordt nog sterker wanneer twee 
sofa’s tegenover elkaar worden geplaatst 
om een kamerachtige ruimte te creëren.

 ∏ Structureel frame: staalbuis, verchroomd 

of gepoedercoat (glad); metalen frame met 

bekleed omhulsel (loungestoffering) of MDF-

draagplaat (werkstoffering).

 ∏ Body: rug- en zijpanelen met ingewerkte 

mdf-plaat voor de stevigheid; panelen zijn 

met elkaar verbonden door ritssluitingen.

 ∏ Bekleding/zitting: polyurethaanschuim en 

polyestervezel. Alcove Sofas zijn verkrijgbaar 

met twee verschillende soorten stoffering: 

de zachte ‘loungestoffering’ om ontspannen 

te zitten en de stevigere ‘werkstoffering’ om 

comfortabel te werken.

 ∏ Zithoogtes: Loungestoffering 485 mm (325 

mm met aangebrachte belasting, gemeten 

volgens EN 1335-1); Werkstoffering 480 mm 

(385 mm met aangebrachte belasting, geme-

ten volgens EN 1335-1)

 ∏ Bekleding: verwijderbaar.

 ∏ Rugkussens en kussenset: vulling van 

polyurethaansnippers en microvezel. De 

kussenset wordt apart verkocht.

 ∏ Poten: staalbuis, verchroomd of gepoeder-

coat (glad).

 ∏ Alcove Love Seat: met 1 rugkussen.

 ∏ Kussenset voor Love Seat: 2 armkussens en 

1 klein rugkussen.

 ∏ Alcove twee- en driezitsbank: met 2 

rugkussens.

 ∏ Kussenset voor twee- en driezitssofa's: 2 

armkussens en 2 kleine rugkussens.

Materiaalen
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Alcove Highback Love Seat 

(Lounge Upholstery)

Alcove Highback Love Seat 

(Work Upholstery)

AFMETINGEN

Alcove Love Seat (Lounge Upholstery)Alcove Love Seat (Work Upholstery)
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Alcove Highback Two-Seater 

(Lounge Upholstery)

Alcove Highback Two-Seater 

(Work Upholstery)

Alcove Two-Seater (Work Upholstery) Alcove Two-Seater (Lounge Upholstery)

AFMETINGEN
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Alcove Highback Three-Seater 

(Lounge Upholstery)

Alcove Highback Three-Seater 

(Work Upholstery)

Alcove Three-Seater (Work Upholstery) Alcove Three-Seater (Lounge Upholstery)
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Alcove Plume Contract 
Ronan & Erwan Bouroullec, 2015

Alcove Plume Contract Two-Seater, Alcove Plume Contract Highback Fauteuil en Alcove Plume Contract Highback Three-Seater

 ∏ Frame: gepoedercoat staal, geen uitwen-

dig buisframe.

 ∏ Rug- en zijpanelen: geïntegreerde mdf-

plaat voor stevigheid; paneelelementen 

verbonden door ritsluitingen. 

 ∏ Zitkussen: meerlaagse bekleding van 

PU-schuim met een kern van Bonnellveren. 

De zitkussens zijn apart uitneembaar en 

de stoffen zittinghoezen kunnen worden 

verwijderd. 

 ∏ Zithoogte: 410 mm (310 mm met aan-

gebrachte belasting, gemeten in 

overeenstemming met EN 1335-1).

 ∏ Rugkussens: gevuld met PU-schuim en 

PE-fleece.

 ∏ Poten: staalbuis, verchroomd of gepoeder-

coat (glad).

MateriaalenDe Alcove Plume Contract heeft geen 
zichtbare poten en extern staalbuisframe, 
wat het sobere design onderstreept en 
het bijna een minimalistische sculptuur 
doet lijken. Als rechthoekige architecturale 
elementen in twee verschillende hoogtes 
kunnen de verschillende modellen van 
deze sofa gebruikt worden om interieurs 
structureel in te delen. In tegenstelling tot 
wat hun uitgesproken lineaire contouren 

doen vermoeden, bieden ze het comfort 
van een loungesofa en verlenen ze 
kantoren en openbare ruimtes een sfeer 
van gezelligheid. Vooral de Alcove Plume 
Contract Highback is dankzij zijn hoge 
rugleuning en zijpanelen een uitnodi-
gende rustplek, terwijl twee tegenover 
elkaar geplaatste sofa’s een aangename 
vergaderplek vormen.
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Alcove Plume Contract Highback Fauteuil

Alcove Plume Contract Highback Two-Seater

Alcove Plume Contract Highback Three-Seater

Alcove Plume Contract Fauteuil

Alcove Plume Contract Two-Seater

Alcove Plume Contract Three-Seater

AFMETINGEN
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Alcove Highback Work 
Ronan & Erwan Bouroullec, 2010

Alcove Highback Work

 ∏ Structureel frame: staalbuis, verchroomd 

of gepoedercoat (glad); metalen frame met 

mdf-paneel.

 ∏ Body: hoge rug- en zijpanelen vormen een 

visuele en akoestische barrière, ingewerkte 

mdf-plaat voor de stevigheid; panelen door 

ritssluitingen met elkaar verbonden.

 ∏ Zit- en rugkussens: polyeruthaanschuim en 

polyestervezel. Werkstoffering voor werkge-

richte zitplaatsen.

Materiaalen

 ∏ Zithoogte: 480 mm (385 mm met aange-

brachte belasting, gemeten in overeenstem-

ming met EN 1335-1).

 ∏ Bergruimte: frame van mdf bedekt met 

polyurethaanschuim.

 ∏ Poten: staalbuis, verchroomd of gepoeder-

coat (glad).

 ∏ Werkblad: twee verlijmde mdf-panelen met 

lederen bekleding.

AFMETINGEN

Alcove Highback Work, armleuning links, 

inzittend rechts (02/L)

De kerngedachte achter de Alcove familie 
- zorgen voor een toevluchtsoord en 
privacy - geldt ook voor Alcove Highback 
Work: het schermt gebruikers zowel 
visueel als akoestisch af van de omrin-
gende omgeving, zodat een plek ontstaat 
waar men zich kan terugtrekken. Met het 
geïntegreerde werkblad, de opbergruimte 
en de elektriciteitsaansluiting biedt Alcove 
Highback Work een flexibele en afgezon-
derde werkruimte in landschapskantoren 
voor individuele taken die concentratie 
vragen.
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Alcove Cabin 
Ronan & Erwan Bouroullec, 2012

Alcove Cabin Highback Three-Seater

Alcove Cabin vormt een afgeschermde 
ruimte die aan alle zijden is ingesloten 
en slechts via één opening kan worden 
betreden. Vier tot zes personen kunnen 
zich er visueel en akoestisch van de 
omgeving afschermen, zeker in de versie 

met verhoogde zijwanden. Binnenin is de 
Alcove Cabin een volwaardige werkplek 
met twee tegenoverliggende beklede 
zitplaatsen. Het is mogelijk om een 
tafel, stroomaansluiting en verlichting te 
integreren.

 ∏ Structureel frame: staalbuis, verchroomd 

of gepoedercoat (glad); metalen frame met 

mdf-paneel.

 ∏ Body: rug- en zijpanelen met ingewerkte 

mdf-plaat; verbindingspaneel met inge-

werkte mdf-plaat en metalen structuur, met 

ritssluitingen met elkaar verbonden.

 ∏ Bekleding/zitting en rugleuning: polyuret-

haanschuim en polyestervezel. Werkstoffe-

ring voor werkgerichte zitplaatsen.

 ∏ Zithoogte: 480 mm (385 mm met aange-

brachte belasting, gemeten in overeenstem-

ming met EN 1335-1).

 ∏ Bekleding: verwijderbaar.

 ∏ Poten: staalbuis, verchroomd of gepoeder-

coat (glad).

 ∏ Tafelblad: mdf met poedercoating of eikenfi-

neer (Europa).

 ∏ Tafelpoten: staalbuis, verchroomd of gepo-

edercoat (glad).

Materiaalen
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TAFELBLADEN

MDF gepoedercoat in soft light 

25 mm dik  

Fineer in licht eikenhout 

25 mm dik 

Fineer in donker eikenhout 

25 mm dik 

ELECTRIFICATIE

Port 180 heeft stopcontacten aan beide kanten.

Port 180 is uitgerust met stroom- en dataverbindingen.Port 180 bestaat uit twee stopcontacten en een bevestigingspunt in 

het midden voor accessoires.
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Alcove Cabin Highback Two-Seater

Alcove Cabin Highback Three-Seater

AFMETINGEN
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Frame van staalbuis

01
hoogglans 
chroom

06
japanese red 
poedercoating 
(glad)

12
deep black 
poedercoating 
(glad)

32
donkergrijs 
poedercoating 
(glad)

59
parelgrijs 
poedercoating 
(glad)

Tafelblad

52
soft light 
poedercoating 
(structuur)

17
eikenfineer licht

04
donker eiken

KLEUREN EN MATERIAALEN
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Laser
De karakteristieke weefstructuur maakt 
Laser tot een sterke en opvallende bekle-
dingsstof. Het gevarieerde kleurenpalet 
biedt een ruime keuze aan kleuren, waar-
bij de tweekleurige varianten de weef-
structuur nog gunstiger laten uitkomen. 
Laser is praktisch, gemakkelijk te reinigen, 
sterk en zeer slijtvast; eigenschappen die 
de stof ook geschikt maken voor gebruik 
in kantooromgevingen.

Laser is verkrijgbaar in 35 kleuren.

Home/Office, F40
Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

100% polyester 
Trevira CS
520 g/m²
145 cm +/- 2 cm
40.000 Martindale

Type 6

Graad 4–5
Graad 4–5 droog 
en nat

17
ijsblauw/ivoor

13
stone grey

23
geel/lindegroen

25
lichtgrijs/linde-
groen

55
weidegroen

09
groen

26
mint/lindegroen

27
mint/bos

56
teal blue

29
petrol/veenbruin

28
lichtgrijs/bos

22
donkerblauw/
bos

18
donkerblauw/
ivoor

51
ijsblauw

20
ijsblauw/veen-
bruin

19
blauw/veenbruin

57
donkerblauw

21
donkerblauw/
veenbruin

03
donkergrijs

04
zwart

37
nero/veenbruin

50
black brown

36
nero/cognac

06
donkerrood

35
rood/veenbruin

01
rood

33
kastanje/poppy 
rood

32
rood/poppy 
rood

53
poppy rood

31
roze/poppy 
rood

30
lichtgrijs/ poppy 
rood

24
geel/poppy 
rood

05
warm grey

16
warmgrey/ivoor

10
ivoor
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Credo
Credo is een prettig aanvoelende, 
duurzame wollen stof van eersteklas 
kamgaren. De kleuren met twee en 
drie schakeringen geven deze stof een 
karakteristieke structuur en een levendige 
uitstraling. Credo maakt een doeltreffen-
de warmte-uitwisseling mogelijk, zodat u 
steeds van een aangename temperatuur 
geniet. Deze stof kan ook in kantooromge-
vingen worden gebruikt.

Credo is verkrijgbaar in 22 kleuren.

Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid
Pilling
Wrijfechtheid

640 g/m²
145 cm +/- 2 cm
100.000 Martindale

Type 6
Graad 4
Graad 4–5 droog 
en nat

Tress
Tress is een vlak geweven stof met een 
levendige look dankzij het contrast tussen 
zijn gelijkmatige structuur en de natuurli-
jke melange van kleuren. De combinatie 
van garens met gevarieerde tinten creëert 
een harmonieuze maar toch krachtige 
uitstraling. Dankzij het hoge wolgehalte is 
Tress een duurzaam, onderhoudsvriende-
lijk materiaal met een gezellige uitstraling.
Tress is verkrijgbaar in 22 kleuren.

Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

8% polyamide, 
73% scheerwol, 
19% polyester
310 g/m² 
142 cm +/- 2 cm 
40.000 Martin-
dale
Type 6

Graad 4-5
Graad 4–5 droog 
en nat

5% polyamide, 
95% scheerwol

11
cream/dolphin

14
sand/avocado

19
lime/curry

13
salt’n pepper

20
dolphin/steel 
blue

21
royal blue/
elephant

22
emerald/ivy

26
teal blue/black

06
anthracite/
elephant

07
black/anthracite

08
dark blue/black

17
black/aubergine

05
chocolate/black

27
bitter chocolate

24
mauve grey/
mid-grey

25
mother-of-pearl/
black

16
red chilli

15
saffron

23
pale rose/dark 
orange

18
pale rose/
cognac

12
rock

01
cream

01
light grey 
melange

06
ice grey me-
lange

10
pebble melange

11
blue-grey 
melange

13
teal blue 
melange

12
steel blue 
melange

19
blue melange

18
royal blue 
melange

20
mid-grey 
melange

21
anthracite 
melange

22
black melange

17
plum melange

16
blackberry 
melange

08
aubergine 
melange

09
brown melange

15
chestnut 
melange

14
brandy melange

05
pale rose 
melange

07
emerald 
melange

03
camel melange

02
papyrus 
melange

04
canola melange

Home/Office, F120

Home/Office, F80
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Volo
Volo is een wolmengsel met een delicate 
structuur dat zijn elegante uitstraling 
ontleent aan een verfijnd weefpatroon. 
De sterke, effen kleuren komen optimaal 
tot hun recht in deze expressieve stof, die 
bovendien aangenaam aanvoelt. Dankzij 
de zachte uitstraling en aantrekkelijke 
structuur, is Volo perfect geschikt voor 
wooninterieurs, maar het leent zich tevens 
uitstekend voor gebruik in de contractsec-
tor.
Volo is verkrijgbaar in 17 kleuren. 

Home/Office, F60
Materiaal

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

15% polyamide, 
85% scheerwol
435 g/m²
145 cm +/- 3 cm
100.000 Martindale

Type 6

Graad 4–5
Graad 4–5 droog 
en nat

04
lemon

06
summer grass

07
fern

08
green-grey

56
teal blue

51
ice blue

10
indigo

11
night blue

14
iron grey

15
mid-grey

02
dark grey

16
black

13
moor brown

69
marron

77
brick

12
red

05
canola

Leder

De standaard lederkwaliteit die door Vitra 
wordt gebruikt, is een robuust, geverfd en 
gepigmenteerd reliëfleder met een geli-
jkmatig nerfpatroon. De slijtvastheid en 
onderhoudsvriendelijkheid van dit leder 
maken het tevens geschikt voor gebruik in 
kantoren. 

Leder is verkrijgbaar in 16 kleuren.

Home/Office, L20

Lichtechtheid

Dikte
Wrijfechtheid

Materiaal Sterk runderleder 
met een karakte-
ristiek, gelijkmatig 
nerfpatroon

1,1 - 1,3 mm

Type 6

Graad 4 droog 
en nat

Leder (tableau Highback Work)

72
snow

73
clay

64
cement

21
dim grey

67
asfalt

59
jade

71
zand

61
umbra grey

66
nero

68
chocolade

69
marron

87
plum

70
rood

22
red stone

97
cognac

75
camel
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WETENSWAARDIGHEDEN OVER BEKLEDINGSMATERIALEN

De bekleding van een meubelstuk bepaalt 
het uitzicht en de kenmerken van het 
product. Daarbij zijn niet alleen het type 
materiaal, het weefpatroon en eventuele 
esthetische kenmerken van belang, maar 
ook technische eigenschappen spelen een 
belangrijke rol, zoals de bestendigheid 
tegen slijtage, vervaging van de kleur of 
vlekken.

De functionaliteit van een meubelstuk 
wordt hoofdzakelijk bepaald door het type 
stof dat wordt gebruikt. Algemeen kunnen 
we stellen dat synthetische vezels beter 
scoren dan natuurvezels op het vlak van 
technische eigenschappen. Om die reden 
worden dan ook vaak mengelingen van 
verschillende materialen gebruikt, zodat 
men kan profiteren van alle voordelen van 
de individuele vezels.

Hierna vindt u enkele van de belangrijkste 
kenmerken van de stoffen die Vitra gebruikt 
voor zijn bekledingsmateriaal:

Katoen (CO)
Huidvriendelijke natuurvezel van 
plantaardige oorsprong, geeft een aan-
genaam gevoel bij aanraking, absorbeert 
makkelijk vocht. Vaak minder goed dan 
kunstvezels wat betreft kleurvastheid en 
lichtbestendigheid, vlakke weefpatronen 
zijn gevoelig voor pluizen.

Linnen (LI)
Licht glanzende natuurvezel van 
plantaardige oorsprong, voelt fris en 
aangenaam aan, vuilafstotend, geen 
pluisvorming. Beperkte kleurvastheid bij 
lichtinval, kreukt makkelijk.

Wol (WO)
Elastische natuurvezel van dierlijke 
oorsprong, van nature zelfreinigend: even 
kort verluchten volstaat om opgenomen 
geurtjes te laten verdwijnen, zodat de wol 
opnieuw neutraal en fris geurt.
Goed bestand tegen licht en slijtage, 
sterk absorberend, kreukt minimaal, licht 
ontvlambaar. Gevoelig voor pluisvorming 
en kleurvervaging.

Polyester (PE), polyacryl (PA),  
viscose (VI)
Onveranderlijke en lichtbestendige 
synthetische vezels. De niet-absorberende 
eigenschappen van synthetische stoffen 
kunnen worden gecompenseerd door 
verschillende vezels te combineren en 
specifieke weeftechnieken te gebruiken.

Het algemeen uitzicht van een meubelstuk 
wordt beïnvloed door de kleur en het type 
van het materiaal waarmee het bekleed 
is, alsook door de eigenschappen ervan 
(al dan niet elastisch) en door de bekle-
dingstechniek (al dan niet verwijderbare 
bekleding). Een sofa kan er afhankelijk 
van het bekledingsmateriaal dan ook heel 
verschillend uitzien. Algemeen kunnen 
we stellen dat bekledingsstoffen met 
enige elasticiteit minder gevoelig zijn 
voor kreuken en plooien, aangezien ze 
aan driedimensionale vormen aangepast 
kunnen worden. Zwaardere bekledings-
materialen zoals Over, Laser of Credo zijn 
makkelijker te draperen, terwijl dunnere 
materialen een fijner rimpeleffect creëren.

Onderhoudsinstructies:
Alle Alcove-bekleding is verwijderbaar. 
Stoffen bekledingsmaterialen kunnen door 
een professional gereinigd worden. Voo-
rafgaand aan enige behandeling moet u 
ervoor zorgen dat u de samenstelling van 
het bekledingsmateriaal kent.

Indien u ooit afzonderlijke componenten 
of bekledingsmateriaal moet vervangen 
door slijtage, neem dan contact op met 
uw plaatselijke Vitra-verkoper.

www.vitra.com/alcove

Art. nr.

Vitra is overal ter wereld. Vind een Vitra-partner bij u in de buurt op: www.vitra.com. 

WETENSWAARDIGHEDEN OVER BEKLEDING

Vitra heeft meer dan vijftig jaar ervaring 
in het produceren van bekleed meubilair. 
Topmaterialen, groot vakmanschap en 
strikte kwaliteitsnormen: met deze troeven 
garandeert Vitra duurzame producten. 
In Vitra’s eigen testcentrum worden onze 
beklede meubels regelmatig onderwor-
pen aan strenge tests die veel verder 
gaan dan de standaardnormen.

Onderhoudsinstructies:
Vermijd rechtstreekse blootstelling aan zon-
licht aangezien de kleur van de bekleding 
door de ultraviolette straling kan vervagen.

Om ervoor te zorgen dat uw sofa zijn 
originele vorm en volheid behoudt, dient u 
de kussens regelmatig op te schudden.

Plooien en kreuken door te zitten kunnen 
in alle soorten bekleding voorkomen 
worden door het bekledingsmateriaal na 
gebruik glad te strijken.

09144206




