
Design 
Met Moon geeft ontwerper Patrick Norguet uitdrukking aan het idee van comfort, kunst 
en een vooruitstrevend karakter. Moon is een uitnodigende hoge fauteuil die direct opvalt 
in de ruimte. Het ontwerp refereert naar het fenomeen van gewichtloosheid en heeft een 
imposante, attractieve vormtaal op een delicaat, kleurrijk onderstel. 

Dankzij de comfortabele, luxe uitstraling gecombineerd met een ergonomische zitervaring 
reist Moon door verschillende ruimtes, van ontvangstruimtes in lobby’s, bibliotheken, 
hotels en kantoren maar zeker ook in huis. Zitten. Converseren. Wachten. Lezen. 
Moderne kunst die geborgenheid en ontspanning biedt. 

Ontwerper Patrick Norguet: ‘Moon is een uitnodiging tot ontspanning. Ik vind het leuk 
wanneer er in een ruimte imposante objecten staan die direct uitnodigen tot comfort. 
Deze visuele uitnodiging moet uiteraard worden waargemaakt met een ergonomische 
zitervaring. In het ontwikkelproces van Moon hebben we dit comfort met veel verfijning 
naar het hoogste niveau gebracht. Dat maakt een fauteuil echt tijdloos. Ik houd ervan als 
een nieuw design voor de trends durft uit te lopen. Voor Moon besteedde ik veel tijd aan 
het zoeken naar het juiste ontwerp, de vorm en balans die leidde tot dit unieke product, 
waardoor deze fauteuil een toekomstige klassieker kan worden.’

Productdetails Moon
• Hoge gestoffeerde fauteuil met ergonomische zitervaring.
• Moon heeft een imposante, attractieve vormtaal dat rust op een kleurrijk, delicaat 

onderstel.
• Moon is verkrijgbaar met twee typen onderstellen: een stalen vierpoot of draaibare 

schijfvoet. 
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• De drie-dimensionele en omhullende schaal is gemaakt van een stalen binnenframe 
dat volledig is bedekt met comfortabel vormschuim.

• De strakgestoffeerde kuipfauteuil heeft meerdere intrekkingen in de zitting en de 
hoofdsteun, wat zorgt voor extra zitcomfort. 

• Keuze uit een scala aan veelzijdige stoffen of ledertypes. 
• Een gestoffeerde bies dat de contour van de fauteuil volgt zorgt voor een             

comfortabele, hedendaagse uitstraling. 
• De stalen schijfvoet wordt gecoat in een van de Artifort structuur poedercoat kleuren 

met mat effect. 
• Het stalen buisframe onderstel wordt gecoat in een van de Artifort poedercoatkleuren. 

Keuze uit een glanzende finish of matte finish. 
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Over ontwerpers Patrick Norguet
Industrieel ontwerper Patrick Norguet (1969, Frankrijk) brak eind jaren negentig door als 
designer. Met zijn gevoel voor kleur en elegante eenvoud in combinatie met karakter en 
zijn voortdurende zoektocht naar comfort, is het geen verrassing dat hij in 2002 begon 
te ontwerpen voor Artifort. Dat jaar ontwierp hij de kenmerkende Apollo fauteuil, gevolgd 
door diverse successtukken. Verschillende musea over de hele wereld hebben door hem 
ontworpen producten opgenomen in hun collecties.  



Norguet wordt ook geroemd voor het ontwerpen van exclusieve kantoren, de Okko-hotels 
en het McDonalds-restaurant op de Champs-Élysées in Parijs. In 2014 riep GQ Magazine 
hem uit tot ‘Designer of the Year 2014’. Norguet ontwikkelde samen met Artifort vele 
projecten, waaronder de Kalm, Zuma en Jima stoelenfamilies.

Over Artifort 
Sinds 1890 produceert Artifort onderscheidende, comfortabele en functionele meubels. 
Iconische klassiekers van designers zoals Kho Liang le, Pierre Paulin en Geoffrey D. 
Harcourt RDI legden het fundament van Artifort. De huidige generatie vangerenommeerde 
topdesigners zoals Patrick Norguet, Monica Förster, Khodi Feiz en Luca Nichetto zetten 
het Artifort-DNA voort. De gehele Artifort collectie wordt gekenmerkt door innovatief, 
kleurrijk en tijdloos design met haar herkenbare vormgeving. Door vakmanschap en 
hightech productietechnieken toe te passen, maakt Artifort duurzame kwaliteitsmeubels 
voor deze en volgende generaties.

Meer informatie 
Voor meer informatie kun je terecht bij de afdeling Marketing van Artifort. 

HR-afbeeldingen zijn beschikbaar via de Professionals Portal op de Artifort website.
3D-modellen zijn beschikbaar via tekensoftware pCon.planner en Sketch-up.

T   +31 73 658 00 45 
M  marketing@artifort.com
W  www.artifort.com

Artifort is a Lande Family brand | Lande NL B.V. | Van Leeuwenhoekweg 20 | 5482 TK Schijndel | The Netherlands 
P.O. Box 115 | 5480 AC Schijndel | The Netherlands | T +31 73 658 0040 | info@artifort.com | www.artifort.com
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