

Tip Ton
Edward Barber & Jay Osgerby, 2011

Tip Ton

De voorwaarts kantelbare Tip Ton van
massieve kunststof is een volkomen nieuw
stoeltype. De naam verwijst naar de twee
standen van de stoel. Vanuit de normale
stand kan de Tip Ton enkele graden
voorwaarts gekanteld worden om
vervolgens in die stand te blijven staan. In
de voorwaarts gekantelde stand, die tot
nog toe voorbehouden was aan bureaustoelen met een mechanisme, blijven het
bekken en de ruggengraat recht en wordt
de bloedcirculatie naar de buik- en
rugspieren verbeterd.
In een onderzoek uit 2010 heeft de ETH
Zürich, een van de meest vooraanstaande
technische hogescholen ter wereld, de
gezondheidseﬀecten van een voorwaarts
gekantelde zithouding onderzocht. Uit de

bevindingen blijkt dat hiermee een
verhoogde spieractiviteit in de buik en rug
wordt bereikt, waardoor de zuurstoftoevoer naar het lichaam wordt verbeterd. De
Tip Ton biedt deze eigenschappen voor
het eerst aan in de vorm van een betaalbare en stevige kunststofstoel, die in veel
nieuwe omgevingen kan worden ingezet.

Materiaal
∏ Rugleuning, zitting, onderstel:
polypropyleen.
∏ Glijders: polyethyleen.
∏ Stapelbaarheid: de Tip Ton kan tot 4
stoelen hoog worden gestapeld op de vloer.
∏ Een stapelwagentje is apart leverbaar.

De Tip Ton is gemaakt van polypropyleen,
bevat geen mechanische onderdelen en
wordt uit één enkele gietvorm vervaardigd. Daardoor is de stoel zeer duurzaam
en volledig recycleerbaar. De Tip Ton kan
tot vier stoelen hoog worden opgestapeld
en is leverbaar in acht verschillende
kleuren.

AFMETINGEN (Afmetingen zijn bepaald overeenkomstig EN-1335,1)
711 28”

462 18½”

786 31”

960 37¾”

555 21¾”

509 20”
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Oppervlakken en kleuren
01

34

basic dark

mosterd

03

36

rood (poppy
rood)

aarde grijs

04

37

wit

gletsjerblauw

23

51

ijsgrijs

cactus

Rug, zit en pootuiteinde: vervaardigd van
doorgeverfd polypropyleen
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