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 Polder 
 Hella Jongerius ,  2005/2015 

1 Polder
2-3 Polder Sofa
4 Polder Compact

5 Polder Ottoman
6-7 Stoff en en kleuren
8 Knopen

9 Samenstelling bekleding
10 Wetenswaardigheden

∏  Frame: hout.

∏ Zitkussens: polyurethaanschuim met inter-

actieve kern van pocketvering, kamerkus-

senstructuur (gevuld met schuimblokjes en 

-snippers) en polyestervlies.

∏ Rugkussens: polyurethaanschuim met 

polyestervlies en kamerkussens (gevuld met 

schuimblokjes en -snippers).

∏ Armleuningkussen: losse peluw, vrij te positi-

oneren, met zand verzwaarde polyurethaan-

schuimvulling.

∏ Bekleding: harmonieuze combinaties van 

kleuren en stoff en, verwijderbaar.

∏ Ottoman: houten frame met polyuretha-

anschuim. De bekleding en kleur van de 

Ottoman passen bij die van de sofa.

∏ Gebruik: uitsluitend aanbevolen voor huis-

houdelijk gebruik. 

Materiaalen In het thuisland van de Nederlandse 
ontwerpster Hella Jongerius verwijst het 
woord ‘polder’ naar het laag liggende, 
vlakke land dat werd drooggelegd van de 
zee door middel van dijken en kanalen en 
dat voor de landbouw wordt gebruikt. 
Door het vlakke, langgerekte ontwerp die 
de karakteristieke kenmerken van dit type 
landschap weerspiegelen, vertoont de 
Polder Sofa een ongewone asymmetrische 
vorm en een zorgvuldig uitgewerkte 
combinatie van kleuren, materialen en 
texturen.

De kussens en de body van de Polder Sofa 
zijn bekleed met verschillende stoff en in 
zorgvuldig op elkaar afgestemde tinten. 
De vier kleurenpaletten – The Sea Greens, 
The Pebble Greys, The Earth Reds en The 
Antarctic Blues – zijn zachte aardetinten. 
Dankzij deze ingetogen kleurencombina-
ties past Polder perfect in elk interieur. Om 
deze natuurlijke tinten te accentueren, zijn 
de opvallende knopen – een ander 
bijzonder kenmerk van Polder – gemaakt 
van natuurlijke materialen met gekleurde 
pinnen. Een lichte en een donkere set 
knopen voegen een contrasterend accent 
toe aan de geweven stoff en.

Polder is verkrijgbaar in twee maten. Aan 
de ene zijde van de Polder Sofa is een 
lage armleuning geïntegreerd, terwijl aan 
de andere zijde een platform is toege-
voegd dat kan worden gebruikt als 
opbergruimte voor magazines, boeken of 
schaaltjes. Er is voldoende comfortabele 
ruimte om je uit te strekken en te ontspan-
nen. Polder Compact daarentegen heeft 
een body met twee armleuningen van 
verschillende hoogtes.

Beide modellen kunnen optioneel worden 
uitgerust met de hogere armleuning aan 
de linker- of rechterzijde, zodat ze kunnen 
worden aangepast aan verschillende 
indelingen van een ruimte. Het platform 
voor de Polder Sofa is apart verkrijgbaar 
en kan ook als ottoman gebruikt worden. 
Alle bekleding is verwijderbaar. 





 2  www.vitra.com/polder info@vitra.com | NL 2022

POLDER SOFA

Polder Sofa 'The Pebble Greys'

Polder Sofa 'The Sea Greens'

 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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Polder Sofa 'The Earth Reds'

Polder Sofa 'The Antarctic Blues'

De Polder Sofa van Hella Jongerius valt op door de combinatie 
van verschillende stoff en en kleuren, een asymmetrische vorm en 
de charmante details. Deze comfortabele sofa voegt een stijlvol 
accent toe aan elk interieur.
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POLDER COMPACT

Polder Compact 'The Pebble Greys'

Polder Compact 'The Sea Greens'

De Polder Compact Sofa werd door Hella Jongerius ontworpen 
in verschillende stoff en en kleuren en weefsels die zorgvuldig op 
elkaar afgestemd zijn, en vormt een opvallende aanvulling voor 
elk interieur. Dankzij zijn compacte afmetingen is hij ook 
geschikt voor kleinere appartementen.
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Polder Compact 'The Earth Reds', Polder Ottoman 'The Earth Reds'

Polder Compact 'The Antarctic Blues', Polder Ottoman 'The Antarctic Blues'

De Ottoman is een fl exibel element dat optioneel als platform 
gebruikt kan worden om de horizontale oppervlakte van de 
Polder Sofa te vergroten. Als hij voor de sofa geplaatst wordt, 
vormt hij een chaise longue en hij kan, waar ook in de ruimte, 
afzonderlijk gebruikt worden als een praktische zitplaats of een 
extra oppervlak voor kleine voorwerpen. De Ottoman is verkrijg-
baar in vier vooraf bepaalde kleuren die perfect samengaan met 
de kleurenschema's van de sofa's.

POLDER OTTOMAN
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STOFFEN EN KLEUREN

 Stofmix „The Pebble Greys“ 

 10 
 Canvas (124) 

 07 
 Track - mid-grey/
cream 

 03 
 Aura - sand 

 03 
 Mello - cement 

 14 
 Volo - iron grey 

 03 
 Reed - stone 

 Stofmix „The Sea Greens“ 

 13 
 Canvas (836) 

 20 
 Credo - 
dolphin/steel 
blue 

 28 
 Dumet - sage/
steel blue 

 08 
 Volo - green-
grey 

 17 
 Cosy 2 - reed 
green 

 05 
 Aura - steel 
blue 

Verkrijgbaar met een set lichte of 
donkere knopen (zilverkleurige pin)

Verkrijgbaar met een set lichte 
of donkere knopen (groene pin)
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 Stofmix „The Earth Reds“ 

 77 
 Volo - brick 

 77 
 Aura - brick 

 53 
 Aura - poppy 
red 

 10 
 Reed - brick 

 15 
 Cosy 2 - rusty 
orange 

 15 
 Track - brick/
dark red 

 Stofmix „The Antarctic Blues“ 

 11 
 Volo - night blue 

 19 
 Reed - indigo 

 37 
 Remix (762) 

 21 
 Cosy 2 - dark 
blue 

 31 
 Dumet - indigo 
melange 

 18 
 Tress - royal blue 
melange 

Verkrijgbaar met een set lichte 
of donkere knopen (roze pin)

Verkrijgbaar met een set lichte of 
donkere knopen (blauwe pin)
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Sets knopen voor de kleurvarianten 'The Pebble Greys', 'The Sea Greens', 'The Earth Reds' en 'The Antarctic Blues' van Polder 

KNOPEN

De knopen van de Polder Sofa's, ontworpen in een collage van natuurlijk hout en hoorn in verschillende kleuren en 
afwerkingen, zijn een erg opvallend detail. De bekleding kan ondanks de knopen volledig worden verwijderd.

Set lichte knopen

Set donkere knopen

Opmerking: de kleur van de pin hangt af van de gekozen stofmix.

Opmerking: de knopen zijn gemaakt van natuurlijke materialen en 

variëren enigszins qua kleur en patroon. Elke knoop is uniek.





Polder Polder Ottoman 
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SAMENSTELLING BEKLEDING

De samenstelling van de bekleding van de Polder Sofa 
en de Polder Compact biedt uitstekend comfort. De 
zitelementen die op het frame rusten combineren lagen 
van polyurethaanschuim met kamerkussens en een 

VERWIJDERBARE BEKLEDING EN RESERVEONDERDELEN

interactieve pocketvering. De veerkrachtige pocketveren zorgen 
voor een aangenaam dempend eff ect en nemen hun oorspron-
kelijke vorm snel weer aan. De kussens van de rugleuning 
bestaan uit polyurethaanschuim en een kamerkussen.

Instructies voor onderhoud
Alle Polder-bekledingen zijn verwijderbaar. Stoff en bekleding kan professioneel gereinigd worden. Raadpleeg de onder-
houdsinstructies die bij uw sofa geleverd worden.

Indien u ooit afzonderlijke componenten of bekledingsmateriaal moet vervangen door slijtage, neem dan contact op met uw 
plaatselijke Vitra-verkoper.
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Art. nr.

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

 09159206 

WETENSWAARDIGHEDEN OVER HOESMATERIALEN

Het bekledingsmateriaal heeft een grote 
invloed op de uitstraling en de kenmerken 
van beklede meubels.
Technische eigenschappen, zoals weer-
stand tegen slijten, vervagen of vlekken, 
spelen samen met de kwaliteit van de 
vezels en esthetische eigenschappen van 
het textiel een belangrijke rol.

De functionaliteit van een meubelstuk 
wordt hoofdzakelijk bepaald door het type 
stof dat wordt gebruikt. Algemeen kunnen 
we stellen dat synthetische vezels beter 
scoren dan natuurvezels op het vlak van 
technische eigenschappen. Om die reden 
worden dan ook vaak mengelingen van 
verschillende materialen gebruikt, zodat 
men kan profi teren van alle voordelen van 
de individuele vezels.
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WETENSWAARDIGHEDEN OVER BEKLEDING

Vitra produceert al meer dan vijftig jaar 
beklede meubels van de hoogste 
kwaliteit. Premium materiaal, zorgv                                                                
uldig geselecteerd bekledingsmateriaal, 
vakmanschap en hoge kwaliteitsnormen 
bij Vitra staan garant voor uitstekende 
producten waar je lang plezier aan zult 
beleven.
In Vitra's eigen proefcentrum worden 
onze beklede meubels onderworpen aan 
strenge tests die veel verder gaan dan de 
standaardnormen.

Desondanks moet elk bekleed meubelstuk 
goed verzorgd worden.

Onderhoud:
Vermijd rechtstreekse blootstelling aan 
zonlicht aangezien de kleur van de 
bekleding door de ultraviolette straling kan 
vervagen.

Om de originele dikte en vorm van uw sofa 
te behouden, moeten de kussens regelma-
tig goed opgeschud en opgeklopt worden.
Plooien en kreuken door te zitten kunnen in 
alle soorten bekleding voorkomen worden 
door het bekledingsmateriaal na gebruik 
glad te strijken.

Kleine deuken in de zitting en de rugleun-
ing in de loop der tijd zijn normaal, maar 
daardoor zal de kwaliteit van uw sofa niet 
verminderen. Om de uniforme uitstraling 
van uw sofa te behouden en ervoor te 
zorgen dat hij gelijkmatig slijt, kunt u 
telkens op een andere plaats gaan zitten 
- zeker als de sofa nieuw is.
Nadat uw sofa een tijdje gebruikt werd, 
zal de bekleding een stabiele vastheid 
aannemen en behouden voor de rest van 
haar levensduur.


