Theatre Stack

Eigenzinnig en Vernieuwend
De Fleeze is een eigenzinnige en vernieuwende Nederlandse design stoel van ontwerper Ruud Bos. De toepassing van “SoftSkin®” technologie in combinatie
met karakteristieke lijnen maken de Fleeze een opvallende verschijning.
Soft Touch
Het gebruik van innovatieve technieken en de verfijnde afwerking accentueren haar toch al sterke persoonlijkheid. Het geeft de Fleeze haar warme uitstraling,
hoge aaibaarheidsfactor en fluweelachtige “look & feel”.
De openstaande vezels absorberen het licht. Hierdoor ontstaat een intense kleurbeleving. Tevens draagt deze eigenschap bij aan een aangename akoestiek in
de ruimte waarin de stoel wordt toegepast.
Comfort
Een goed zitcomfort is voor ontwerper Ruud Bos een belangrijk uitgangspunt bij ieder stoel-ontwerp. Bij veel designstoelen is dit een ondergeschoven aspect.
De ergonomisch vormgegeven rug van multiplex beweegt subtiel mee met de gebruiker.
De Fleeze heeft haar grote stabiliteit te danken aan de laser-gesneden spinvoet van plaatstaal voorzien van robuuste, maar passende stoeldoppen. Met een
zithoogte van 45,5 cm. houdt de Fleeze goed rekening met de gemiddelde lengte van de Noord-Europeaan.
Kleur bekennen
De stoel is standaard leverbaar in 10 verschillende kleuren. Van zakelijk grijs tot uitgesproken kleuren als cyclamé en lime. Vanaf 12 stuks kunnen wij de Fleeze
in iedere gewenste kleur uitvoeren. Download de kleuren via downloads op de www.brros.nl website.
Fleeze - Contract uitvoering
Speciaal voor omgevingen waarin sprake is van langdurig en intensief gebruik van het zitmeubilair hebben wij de Fleeze "Contract" ontwikkeld. Bij dit model is
zitzijde van de kuip voorzien van een onderhoudsarme HPL toplaag. HPL is makkelijk te reinigen, extreem sterk, vochtbestendig en slijtvast.
Onderscheiden met eigen beeldmerk
Vanaf 24 stuks bieden wij de mogelijkheid om een eigen logo of bedrijfsnaam in reliëf op de rug van de stoel in de SoftSkin® te laten uitvoeren.
Dit geeft de stoel een exclusief karakter en het biedt de unieke kans om het interieur een functie te geven bij het versterken van de merkidentiteit.

Fleeze – Contract / ook te voorzien van een subtiel uitgevoerd beeldmerk ( vanaf 24 stuks).
Speciaal voor omgevingen waarin sprake is van langdurig en intensief gebruik van het zitmeubilair hebben wij de Fleeze "Contract" ontwikkeld. Bij dit model is de zitzijde van de kuip voorzien van
een onderhoudsarme HPL toplaag. HPL is makkelijk te reinigen, extreem sterk, vochtbestendig en slijtvast.

Ontwerper Ruud Bos over de Fleeze :
Als je denkt aan iconische Nederlandse stoelontwerpen, dan zullen de stoelen van Friso Kramer en Wim Rietveld snel in gedachten komen.
Kenmerkend aan deze stoelen is het frame uit gevouwen plaatstaal. Met dit in gedachten ben ik een stoel gaan ontwikkelen met een frame uit
gezet plaatstaal. Het plaatstaal is dun, maar door de zetting toch uiterst stevig. Als ontwerper ben ik een groot fan van kuipzittingen, simpelweg
omdat ze zo comfortabel “veren”. Hiernaast geeft het lijnenspel van een zitkuip ook rust in een ruimte. Juist door de toepassing van het
SoftSkin® materiaal op zowel de zitting als het frame ontstaat een symbiose die vraagt om aangeraakt te worden en uitnodigt tot zitten.
De SoftSkin® toplaag is bovendien “levend”. Door de vleug van de vezel ontstaan tijdens het gebruik steeds weer wisselende schaduwvlekken,
zoals je ook ervaart bij alcantara-achtige stoffen. Dit geeft de stoel zijn ware karakter.
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