
Have  
  a seat...

van 10.00 uur tot 20.00 uur 
Dinsdag 2 oktober & Woensdag 3 oktober



32

Uitnodiging Have a seat...
Dinsdag 2 en woensdag 3 oktober 
We nodigen je graag uit voor onze open dagen dit najaar in de showroom van FP Collection. 
Zoals elk jaar kun je hier onze (nieuwe) collectie bewonderen en nemen we de tijd om je in de-
tail te informeren. Toonaangevende stoff enleveranciers zijn ook dit jaar weer aanwezig om je 
op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen.
Op dinsdag 2 oktober is vanaf 13.00 uur Maurice Beijk aanwezig (Rentmeester2050.nl) die een 
presentatie geeft over duurzaamheid (Maurice zelf spreekt liever over volhoudbaarheid) en 
circulariteit. Na de presentatie is er tijd om individueel met Maurice in gesprek te gaan over dit 
actuele thema. FP Collection verzorgt een expositie over circulaire producten en de mogelijk-
heden binnen haar collectie.

Kom je ook?
Aanmelden kan via de website, per
e-mail of telefonisch. Wil je ons la-
ten weten wanneer en met hoeveel 
personen je komt?

Programma
Start: 10:00 uur
Lunch: 12:00 - 14:00 uur
Presentatie:  13.30 uur - Maurice Beijk over Duurzaam-

heid & Circulariteit, alleen op 2 oktober!
Borrel: 15:00 - 17:00 uur
Diner: 17:00 - 19:30 uur

Freya - Collectie: Magnus Olesen  /  Ontwerp: Says Who
Moderne houten stoel met een verbluff ende hoeveelheid ingetogen details, die de hoge mate 
van vakmanschap in de stoel benadrukken. Freya heeft dynamische lijnen en een elegant 
profi el. Het ontwerp is eenvoudig, goed doordacht en geoptimaliseerd voor de moderne meu-
belproductie en wordt gemaakt van duurzaam Noors eikenhout.

Freya & Clipboard

Clip-board - Collectie: Lonc  /  Ontwerp: Patrick Kusters
Een modulair tafel- en banksysteem. Naast de vaste maten tafels en banken kunnen deze ook 
oneindig worden doorgekoppeld door gebruik te maken van begin-, volg- en eindtafels. Het 
frame is een zeer solide ronde buis, gepoedercoat en geschikt voor gebruik buiten. Er is nu 
ook een hoge tafel (110 cm) en bank (80 cm) beschikbaar.
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Pure Loop & Record
Pure Loop Mono  /  Ontwerp: Claus Breinholt
Nieuw in deze uitgebreide collectie zijn de stoelen en krukken met een kunststof zitschaal in 
1 kleur. De glasvezelversterkte polypropyleen zitschalen van de stoelen en krukken hebben 
een mooie matte afwerking en zijn leverbaar in 7 kleuren.

Record  /  Ontwerp: mC. dsg
Een innovatief design waarin - op het oog - eenvoudige, essentiële lijnen met elkaar verbon-
den worden tot een stabiele en originele tafel.
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D U T C H  D E S I G N

Diabolo
Collectie: Lonc  /  Ontwerp: Elvin den Haan
Oeroud speelgoed en een klassieke lantaarn zijn de inspiratiebronnen voor de nieuwe Diabolo- 
lijn. Deze eigenzinnige lamp is geschikt voor zowel een woonomgeving als een professionele 
werkruimte. Diabolo bestaat uit twee kegels die doen denken aan kinderen van alle leeftijden 
en straatartiesten over de hele wereld die met plezier de kunst van het diaboloën beoefenen. 
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Model: Strike  /  Merk: Arrmet  /  Importeur: FP Collection  
Fotografi e en styling: Eye studio Udine, Italy  /  Design: Arrmet Lab
Model: Strike  /  Merk: Arrmet  /  Importeur: FP Collection  
Fotografi e en styling: Eye studio Udine, Italy  /  Design: Arrmet Lab

Strike & Klejn

Klejn  /  Ontwerp: Thomas Pedersen
Deze kruk is geïnspireerd op de kranen en schepen die te vinden zijn in de haven van Aarhus 
in Denemarken. Hij bestaat uit een licht maar stevig frame van stafstaal en een simpele maar 
doeltreff ende zitting.

Strike - Collectie: Arrmet  /  Ontwerp: DebiLab
Een familie van producten met een zachte en comfortabele vorm. De stoelen en krukken zijn 
gemaakt van buisstaal met een dik gestoff eerde zitting en rugleuning, deze worden onder-
steunt door het mooie zichtbare buisframe.
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Canova
Canova  /  Ontwerp: Claus Breinholt
Een klassiek ontwerp in een nieuw jasje. De Canova heeft wat weg van een klassieke 
houten café stoel maar is gemaakt van glasvezelversterkt polypropyleen met een 
comfortabele gestoff eerde zitting. 

Dome
Dome  /  Ontwerp: Odoardo Fioravanti
Een bijzondere en functionele stapelbare kruk, volledig gemaakt van glasvezelver-
sterkt polypropyleen. De innovatieve rechthoekige vorm van de zitting in combinatie 
met de afgeronde randen zorgen voor een prettig zitcomfort. 
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Nym & Babila
Nym  /  Ontwerp: Cazzaniga Mandelli Pagliarulo 
Nym is een stoel met een moderne retro uitstraling. De stoel heeft massief essen houten po-
ten. Het resultaat is een elegante stoel met een uitstekend zitcomfort.

Babila  /  Ontwerp: Odoardo Fioravanti
Een nieuw element in de reeds bestaande en succesvolle Babila familie. Deze krukken zijn 
voorzien van een rugleuning voor meer comfort. Ze zijn leverbaar met een kunststof en ge-
stoffeerde zitschaal.
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Iris  /  Ontwerp: Orlandini Design
Dit model met een brede rug en gestoff eerde zitting is nieuw in de collectie en lever-
baar met verschillende frames. Leuk detail is de kunststof knop in de rug, de kleur kun 
je zelf kiezen; wit, zwart of blauw, deze knop is te gebruiken om je jas of tas aan op te 
hangen.

Iris

Andus  /  Ontwerp: Favaretto & Partners
Een nieuwe serie functionele en veelzijdige stoelen en barkrukken met een zacht en 
elegant ontwerp. Op de kunststof variant zijn, net als bij de houten stoel, details terug 
te vinden van de massieve houtverbindingen. De uitnodigende vriendelijke vormen 
van de rugleuning, comfortabele armleuningen en kussenopties maken de Andus 
perfect en origineel voor talloze toepassingen.

Andus
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