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 ∏ Zitting en rugleuning: gevormd multiplexfi-

neer in naturel of donker gebeitst eikenhout, 

met een beschermende naturel laklaag.

 ∏ Onderstel: niet-stapelbaar massief houten 

onderstel; zelfde soort hout als de rugleuning 

en zitting in naturel of donker gebeitst eiken-

hout, beschermende naturel laklaag.

 ∏ Oorsprong hout: massief eiken (Quercus 

robur) uit Kroatië, fineerhout uit Duitsland en 

de VS.

Chaise Tout Bois 
Jean Prouvé, 1941

www.vitra.com/chaisetoutbois

Chaise Tout Bois is de enige stoel van de 
Franse ‚constructeur‘ en ontwerper Jean 
Prouvé die volledig van hout gemaakt is. 
Het ontwerp lijkt erg op dat van de 
beroemde Standard-stoel van Prouvé, 
maar het metalen onderstel werd 
vervangen door een houten versie omwille 
van het tekort aan metaal tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. De vorm van de 
Chaise Tout Bois benadrukt de intentie 
van Prouvé om het overgangspunt tussen 
de zitting en de rugleuning, waar het 
belastingsgewicht van het menselijk 
lichaam het grootst is, steviger te maken. 
Het profiel van het achterframe – de 
achterpoten en rugleuning – is gebaseerd 
op die belastingsoverdracht en is 
typerend voor de meubel- en architectu-
urontwerpen van Prouvé.

Prouvé creëerde tijdens de oorlog 
verschillende prototypes van de stoel om 
de structurele sterkte en de verbindings-
elementen, positie van de poten en de 
verbinding tussen de zitting en de 
rugleuning te testen. Hij koos de houtsoort 
die op dat moment beschikbaar was. Na 
de oorlog was er weer voldoende eik 
beschikbaar, wat door zijn hardheid en 
sterkte veel gebruikt werd in Frankrijk om 
schepen en daken van kathedralen te 
bouwen. Omdat die eigenschappen ook 
ideaal zijn voor een volledig houten stoel 
werd de Chaise Tout Bois uiteindelijk 
gemaakt van eik en multiplex. Daarnaast 
was de stoel ook verkrijgbaar in donker 

gebeitste versies omdat de klanten van 
Jean Prouvé daarom vroegen.

In 1947 won Prouvé met de Chaise Tout 
Bois een prijs in de wedstrijd ‚Meubles de 
France‘. Het concept van de wedstrijd 
bestond erin om aantrekkelijke, hoog-
waardige, in massa geproduceerde 
meubels te ontdekken die inspeelden op 
de naoorlogse behoeften van de 
maatschappij, in het bijzonder met het 
oog op vluchtelingen en jong getrouwde 
koppels. Later werd de Chaise Tout Bois 
vervangen door een zelfbouwmodel van 
metaal en hout. Die maakte vervolgens 
plaats voor Model No. 305, waarbij ook 
een metalen onderstel gecombineerd 
werd met een houten zitting en rugleun-
ing. Dat model staat tegenwoordig 
bekend als de Standard-stoel.

Chaise Tout Bois van Vitra komt overeen 
met een van de ontwerpvarianten van 
Jean Prouvé uit 1941, waarbij er voor de 
constructie geen enkele schroef nodig is. 
De hoogte en de vorm van de zitting zijn 
dezelfde als die van de Standard-stoel en 
voldoen dus aan de huidige normen en 
vereisten. De warme look & feel van het 
hout staat mooi in contrast met de 
praktische structurele lengte, die typisch 
is voor de functionele aanpak van Prouvé. 
Chaise Tout Bois is verkrijgbaar in licht of 
donker gebeitst eikenhout.
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AFMETINGEN (volgens EN 1335-1)

Art. nr.

Vitra is overal ter wereld. Vind een Vitra-partner bij u in de buurt op: www.vitra.com. 
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