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 De fauteuil Cité was een van de eerste 
meesterwerken van Prouvé en werd 
ontwikkeld naar aanleiding van een 
wedstrijd voor de inrichting van het 
studentenhuis voor de Cité Universitaire 
van Nancy. De karakteristieke sleden van 
gepoedercoat plaatstaal en de armleun-
ingen van brede stroken leder geven de 
stoel een dynamische uitstraling. Prouvé 
gebruikte hem zelf in de woonkamer van 

 ∏  Bekleding: zitting en rugleuning met doorlo-

pende bekleding van stof of leder.

 ∏ Stoff ering: in hoogte verstelbaar nekkussen 

van polyurethaanschuim.

 ∏ Onderstel: gebogen plaatstaal met poeder-

coating (glad).

 ∏ Glijders: kunststof glijders voor tapijt; opti-

oneel leverbaar met viltglijders voor harde 

vloeren. 
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zijn huis. De royale afmetingen en 
uitnodigende bekleding dragen verder bij 
aan het grote zitcomfort van de Cité. 

AFMETINGEN (gemeten volgens EN 1335-1)
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 Onderstel 

 06 
 japanese red 
poedercoating 
(glad) 

 88 
 ecru poedercoat-
ing (glad) 

 12 
 deep black 
poedercoating 
(glad) 

KLEUREN EN MATERIAALEN
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66
nero

01
cream

02
pearl

03
cement

04
canary

05
papyrus

06
cashew

07
lilac

08
green-grey

09
night blue

10
pebble grey

11
graphite

12
black

Mello Home, F40
Mello is een elegant katoenweefsel dat 
aangenaam zacht en koel aanvoelt. 
Dankzij het dikkere gemêleerde garen 
van gerecycled katoen heeft het robuuste 
twillweefsel zowel een levendige als 
evenwichtige uitstraling. Het ingetogen 
kleurenpalet voor Mello varieert van 
pasteltinten naar natuurlijke aardetinten 
en donkere kleuren.

Mello is verkrijgbaar in 12 kleuren.

Material

Gewicht
Breedte
Slijtvastheid

Lichtechtheid

Pilling
Wrijfechtheid

80% katoen, 
20% polyester
530 g/m²
142 cm +/- 2 cm
30.000 Martindale

Type 5

Graad 4
Graad 3–4 droog 
en nat

Leder Home/Office, L20
De standaard lederkwaliteit die door 
Vitra wordt gebruikt, is een robuust, 
geverfd en gepigmenteerd reliëfleder met 
een gelijkmatig nerfpatroon. De slijtvas-
theid en onderhoudsvriendelijkheid van 
dit leder maken het tevens geschikt voor 
gebruik in kantoren. 

Lichtechtheid

Dikte
Wrijfechtheid

Material Sterk runderleder 
met een karakteris-
tiek, gelijkmatig 
nerfpatroon

1,1 - 1,3 mm

Type 6

Graad 4 droog en 
nat


