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Vitra Standards Collection

Eames Plastic 
Armchair

.03 .05 Basel Chair.06

HAL

VegetalSIMPanton Chair

HAL Table Bistro TableContract Table

Tom Vac

Eames Plastic  
Side Chair

Elephant Stool

Panton Junior .04

Tip Ton Jill

De Panton Chair is een klassieker in de meubelgeschiedenis. 
 Verner Panton ontwierp de stoel in 1960 en ontwikkelde hem 
samen met Vitra tot een voor serieproductie geschikte stoel  
(1967). Het was de eerste volledig uit kunststof vervaardigde 
stoel uit één stuk. Sinds zijn introductie heeft de Panton Chair 
verschillende productiefasen doorlopen. Pas nu kan de stoel 
geheel in overeenstemming met de oorspronkelijke idee wor-
den geproduceerd: van doorgeverfde, slijt vaste kunststof met 
een mat oppervlak.

De techniek van het slede-onderstel in combinatie met de  
ergonomische vorm en het flexibele materiaal verleent de stoel 
zijn grote zitcomfort. De Panton Chair kan individueel of in  
groepen en zowel binnen- als  buitenshuis worden gebruikt.

Eigenschappen 

Panton Chair
In één gietbewerking vervaardigde stoel, geheel van 
kunststof. Materiaal: doorgeverfd polypropyleen.  
Productie in spuitgietprocédé. Ook geschikt voor gebruik 
buiten. Speciale toevoegingen vertragen de verkleuring 
door UV-licht. Als de stoel langere tijd in de zon staat, 
kan de kleur echter alsnog iets veranderen. Plaats de 
stoel daarom niet langer dan noodzakelijk in de zon. 
Gewicht 5,6 kg

Panton Junior
Doorgeverfd polypropyleen.  
Gewicht 2,7 kg

Brandverloop
Aan test volgens DIN EN 1021, deel 1 en deel 2,   
brandverloop bij gepolsterde meubelen  
(sigaretten- en butaan vlamproef) wordt voldaan.

Alle afmetingen in mm en inches zijn bepaald overeenkomstig EN 1335-1

Bijzonderheden: lichte kleur   afwijkingen 
zijn om druk technische redenen mogelijk.

 ® Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals trademark, patenten en copyrights zijn 
gereserveerd. Niets uit deze uitgave mag gebruikt worden zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord.

Vitra is wereldwijd vertegenwoordigd. Uw lokale Vitra-partner vindt u op www.vitra.com. 
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Verner Panton behoort tot de vormgevers die op door-
slaggevende wijze hun stempel hebben gedrukt op  
de ontwikkeling van het design in de jaren zestig en 
zeventig. Vanaf het begin van de jaren zestig woonde 
Panton, Deens van origine, in Zwitserland. Hij is bekend 
geworden als innovatieve en experimenterende ontwer-
per van meubelen, verlichting en textiel. Eén van de 
hoogtepunten van zijn oeuvre was de installatie van  
de legendarische tentoonstelling 'Visiona'. Hier was zijn 
virtuoze omgang met kleur, een belangrijk kenmerk van 
zijn werk, duidelijk zichtbaar.

Vitra concentreert zich al meer dan vijftig jaar op  
het thema zitten en werken. Deze jarenlange ervaring 
beïnvloedt de ontwikkeling van alle producten.

De Panton Chair werd in de hele 
wereld bekroond met designprijzen. 
De stoel staat in talloze collecties 
van toonaangevende musea. Dank-
zij zijn expressieve vorm heeft de 
Panton Chair zich kunnen ontwikke-
len tot een icoon van het design van 

Panton Junior

Met zijn vrolijke, levendige kleuren en zijn zachte  
rondingen is de Panton Chair altijd erg populair 
geweest bij kinderen – om in te zitten, maar ook om 
mee te spelen. Verner Panton kwam daarom al 
gauw op het idee om samen met Vitra een kinder-
versie van deze stoel te ontwikkelen. Dit plan, dat 
meer dan 35 jaar lang om economische redenen 
onuitvoerbaar bleek, kon nu eindelijk worden ver-
wezenlijkt: aan de hand van Pantons oorspronkelijke 
plannen werd de Panton Junior ontwikkeld. De 
materialen en de proporties zijn dezelfde gebleven, 
maar de Panton Junior is ongeveer een kwart  
kleiner dan het normale model. De stoel, leverbaar 
in 6 kleuren, is daardoor bij uitstek geschikt voor 
kinderen in de kleuter- en basisschoolleeftijd.


