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 Voor de creatie van de nieuwe Vlinder Sofa 
deed Hella Jongerius een beroep op haar 
uitgebreide kennis over weeftechnieken en 
haar tienjarige ervaring als artdirector voor 
kleuren en materialen bij Vitra. Vlinder 
combineert de archetypische vorm van een 
comfortabele sofa met een exact op maat 
gemaakte dekbedachtige stoff en bekle-
ding. De stoff en bekleding draagt de 
karakteristieke stempel van de Nederland-
se ontwerpster en verlegt de grenzen van 
de moderne weeftechnologie: de diverse 
niveaus van zeven verschillende jacquard-
weefsels zijn opgebouwd uit acht kleuren 
en garens van twee verschillende diktes. 
Een veelheid aan weefpatronen, kleuren en 
texturen komt samen op het oppervlak om 
een gechoreografeerde, rijkelijk abstracte 
compositie vol ondoordringbaarheid en 
diepte te vormen. 

 ∏  Body frame: houten constructie, met zigzag-

veren in het zitkussen en bekledingsbanden in 

de rugleuning.

 ∏ Bekledingsconstructie (body): meerlagig po-

lyurethaanschuim in verschillende dichtheden, 

bovenlaag van visco-elastisch schuim, met 

polyesterfl eece.

 ∏ Bekleding: kamerkussenstructuur, gevuld met 

een mengeling van ganzenveren en dons, 

evenals met polyurethaan- en latexstaafjes. 

Driedelig ontwerp (twee armleuningen, één 

zitting-rugleuning). Bevestigd aan de body 

van de sofa met ritssluitingen. 

 ∏ Zithoogte met bekleding: 400 mm (270 

mm met aangebrachte belasting, gemeten 

volgens EN 1335-1).

 ∏ Bekledingen: alle bekledingen zijn verwijder-

baar.

 ∏ Glijders: stalen poten met viltglijders 
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De hedendaagse body van de Vlinder Sofa 
dient als platform voor de bijzondere 
bekleding: een rijk tapijt van motieven, 
weefsels en kleuren die doen denken aan 
een kleurrijke vlinder met uitgespreide 
vleugels. De bekleding, die golvend over de 
body is gedrapeerd, wordt op zijn plaats 
gehouden door zijn eigen gewicht. We 
vangen alleen een korte glimp op van de 
onderliggende armleuningen en rugleun-
ing, waarvan het gestoff eerde oppervlak 
overeenkomt met de kleuren en bindingen 
van de bekleding: lichte roodtinten, lichte 
groentinten, donkere roodtinten of donkere 
groentinten, afhankelijk van de gekozen 
versie. De zachte stoff ering van Vlinder, die 
bestaat uit meerdere lagen schuim, wordt 
voor uitzonderlijk comfort gecombineerd 
met de met veren en dons gevulde 
bekleding.  

 Hella Jongerius 
 De Nederlandse ontwerpster 
Hella Jongerius woont en werkt in Berlijn. 
Ze richtte de designstudio Jongeriuslab 
op in 1993 en startte haar samenwerking 
met Vitra in 2004. Sindsdien heeft ze niet 
alleen een essentiële bijdrage aan de 
steeds groeiende Vitra Home Collection 
geleverd, maar ook haar expertise op het 

gebied van kleuren en materialen 
aangewend voor de Vitra Colour & 
Material Library. 
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KLEURENSCHEMA’S

Vlinder Sofa, lichte roodtinten

Vlinder Sofa, donkere roodtinten

Op maat gemaakte stof is verkrijgbaar in 4 kleurenschema’s van Hella Jongerius.
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Vlinder Sofa, lichte groentinten

Vlinder Sofa, donkere groentinten

 www.vitra.com/vlindersofa 
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Samenstelling:  87 % nieuwe wol, 7 % katoen, 6 % polyamide
Nuttige breedte:    140 cm +/- 2 cm
Totale breedte:    142 cm +/- 2 cm
Gewicht:    660 g/m² +/- 5 %
Wrijfvastheid:    droog en nat: min. 3-4
 min. 3-4     min. 3-4
Lichtvastheid:    min. graad 5
Slijtvastheid:   min. 18.000 cycli

 www.vitra.com/vlindersofa 

OP MAAT GEMAAKTE STOF
Een meesterlijk textielontwerp

Met ‘Tailored Fabric’ heeft Hella Jongerius 
een textielconstructie ontworpen waarbij 
de positie van verschillende weefsels is 
afgestemd op de vorm van de sofa, wat 
resulteert in een unieke look.

Het meerlagige jacquardweefsel bestaat 
uit twee schering- en twee inslagsystemen 
(elk met één dunner en één dikker garen).

Een combinatie van acht verschillende 
kleuren en garens met twee verschillende 
diktes geeft diepte en textuur. Zeven 
verschillende weefpatronen, waaronder 
mandweefsel, wafelweefsel, visgraatpa-
troon en doorgestikte structuren, komen 
samen in één groot geheel. Dit wordt 
mogelijk gemaakt door hoogtechnologische 
jacquardweefgetouwen met enkelvoudige 
draad.

De verschillende delen van de bekleding 
worden in individuele stukken geweven en 
met de hand geknipt. Het uiteindelijke 
patroon dat de body van de sofa bekleedt, 
wordt pas zichtbaar wanneer de individue-
le stukken met elkaar verbonden zijn.

De ontwikkeling van deze unieke stof is 
gebaseerd op tientallen jaren ervaring in 
industrieel weven en textielontwerp. De 
stof is het resultaat van een nauwe 
samenwerking tussen Hella Jongerius, 
textieldeskundigen van Vitra en weefspe-
cialisten.

Materiaaleigenschappen
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BEKLEDINGSSTRUCTUUR

Poten, body en vering
Een stabiel houten frame met zigzagveren 
in de zitting en singelbanden in de rugleu-
ning vormt de basis voor een meerlagige 
sandwichstructuur met verschillende 
soorten polyurethaanschuim en fl exibel 
visco-elastisch schuim. De hoge densiteit 
van traagschuim zorgt voelbaar voor 
extra comfort.

Het onderstel wordt ondersteund door 
stalen poten met viltglijders.

De body van de sofa is bekleed met een stof die qua kleur 
overeenstemt met de bekleding. De niet-zichtbare binnenkant 
van de zitting en de rugleuning is bekleed met een in twee 
richtingen rekbare stof, zodat de bekleding nog beter past 
dankzij een hoge elasticiteit.

Alle bekleding is verwijderbaar.

Body van de sofa bekleed met lichte stof voor bekleding in lichtgroene 

of lichtrode tinten

Body van de sofa bekleed met donkerkleurige stof voor bekleding in 

donkergroene of donkerrode tinten

 www.vitra.com/vlindersofa 
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Bekleding

De bekleding bestaat voornamelijk uit een zitting, een rugleuning 
en twee armleuningen.

 De zitting en de rugleuning zijn aan elkaar genaaid en achtera-
an de body van de sofa bevestigd met een ritssluiting. De twee 
verwijderbare armleuningen zijn ook met een rits aan de body 
van de sofa bevestigd.

De bekleding is gevuld met een speciale mix van gestripte 
ganzenveren en dons en met polyurethaan- en latexstaafjes. Dit 
is een combinatie die niet alleen superieure zachtheid biedt, 

vergelijkbaar met die van een dekbed, maar die ook na gebruik 
weer zijn oorspronkelijke vorm krijgt. De kamerkussenstructuur 
van het dekbed zorgt ervoor dat de vulling gelijkmatig verdeeld 
blijft.

De achterkant van de bekleding heeft dezelfde, in twee richtin-
gen rekbare stof als de binnenkant van de zitting en rugleuning 
van de body.

Het is aan te raden om de bekleding regelmatig op te schudden.

Alle bekleding is verwijderbaar. 

AFMETINGEN

 Vlinder Sofa 

 www.vitra.com/vlindersofa 
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