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SZ 02 fauteuil met tuigleer 
Martin Visser - 1960

Afmetingen:
60 x 65 x 74 cm  BxDxH / armlegger 53 cm / zithoogte 41 cm

De eenvoud van het ontwerp SZ 02 
benadrukt de perfecte lasverbindingen en 
de afwerking van het frame. De stevige 
tuigleren hoes heeft mooie details, zoals 
de gesp op de achterzijde en de veter 
sluiting aan de onderzijde, die het mogelijk 
maakt de hoes nog eens aan te snoeren 
indien gewenst. 

Ontworpen in 1960 en inmiddels een echte 
klassieker!

Frame: 
Ronde buis, geborsteld verchroomd metaal of zwart 
gepoedercoat.

Bekleding: 
Tuigleer naturel of gekleurd in donkerbuin of zwart.



SZ 01 pitriet fauteuil & SZ 03 gestoffeerde fauteuil    
Martin Visser - 1960
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SZ 01 pitriet fauteuil & SZ 03 gestoffeerde fauteuil    
Martin Visser - 1960

Afmetingen: 
60 x 65 x 74 cm BxDxH / armleggers 53 cm / zithoogte 41 cm

De pitrieten versie van deze klassieker 
combineert ambacht met technische 
perfectie. Het natuurlijke pitriet wordt 
nog steeds gevlochten door Nederlandse 
mandenvlechters, de hoeken en uiteinden 
van het frame zijn perfect gelast.

De speciale vering van de gestoffeerde 
SZ 03 fauteuil creëert een onverwacht 
zitcomfort. Daarnaast zijn deze veren 
een belangrijk detail van het ontwerp 
aangezien ze zichtbaar blijven achter het 
gestoffeerde dunne kussen. 

Frame SZ 01: 
Ronde buis, geborsteld verchroomd metaal of zwart 
gepoedercoat.

Bekleding SZ 01: 
Natuurlijk (naturel) pitriet, dat na verloop van tijd zal 
verkleuren onder invloed van licht.

Frame SZ 03:
Ronde buis, geborsteld verchroomd metaal.

Bekleding SZ 03: 
Dun kussen met een losse hoes. Zowel stof als leer kan 
gebruikt worden voor de stoffering van het kussen en de 
armleggers, waarbij leer voor de stoffering de voorkeur heeft.


