
 

FP Collection - Overzicht van wijzigingen catalogus 2020-2021 

Nieuwe Modellen 

Zitten 

Addi Akoestische bank van Magnus Olesen 

Ago wood Het houten frame van de Ago wood is vanaf 1 maart 2020 vervangen door een nieuw houten onderstel. Dit nieuwe onderstel 
geeft de stoel een beter zitcomfort en ziet er robuuster uit. 

Ala Vriendelijke geprijsde kuipstoel met optionele opdekstoffering die gestapeld kan worden tot 8 stuks 

Asti Veelzijdige basiskruk 

Bombom Uniek vormgegeven fauteuil 

Canova PCR Gemaakt van Post Consumer Reycled polypropyleen 

Celis Wood De Celis is leverbaar met een houten frame 

Feluca Ontworpen door Brogliatotraverso 

Geo Moderne kuipstoel  

Grazie Goed geprijsde stoel waarbij de framekleur altijd hetzelfde is als de kleur van de schaal 

Habitat Volledig kunststof stoel, leverbaar in 5 kleuren 

Honey eco Stoel die o.a. gemaakt is van houtpulp 

Jet Pure Klassieke stoel met een prettig zitcomfort, de onderdelen zijn geheel te scheiden a/h eind van de levensduur 

Kasper opdekstoffering Kasper (arms) is vanaf nu ook leverbaar met opdekstoffering 

Kees Marcelis collectie De collectie van Kees Marcelis is toegevoegd aan de collectie van FP Collection, er is een ruime keuze aan stoffen 

Klejn 45 De Klejn collectie is uitgebreidt met een lager model 

Model 107 Een designklassieker uit de jaren ’50 van Magnus Olesen! 

Moon wood De Moon wood is toegevoegd aan de Moon collectie 

Move Deze sta- /zit kruk is onmisbaar op kantoor 

Orlando bench wood Compacte bank met een slank uiterlijk 

Pip wood Er is een houten frame toegevoegd aan de Pip collectie 

Pure Loop Mono PCR Gemaakt van Post Consumer Reycled polypropyleen 

Relief Nieuwe design stoel met een schaal uit één stuk 

Reggae Eigentijdse stoel volledig uit technopolymeer met stoffering 

S120 Nieuwe “studenten” stoel in de Serie 100 geschikt voor het onderwijs 

S115 Functionele klapstoel met hoog zitcomfort 

S450 frame NE/BI De stoelen uit de populaire Serie 450 zijn nu ook met een gepoedercoat zwart en wit sledeframe leverbaar 



 

Serie 550 Comfortabele multifunctionele stoel met afgeronde hoeken en drie frame varianten, wij verwachten er veel van! 

S810 Het houten frame van de S810 is vanaf 1 maart 2020 vervangen door een nieuw houten onderstel. Dit nieuwe onderstel 
geeft de stoel een beter zitcomfort en ziet er robuuster uit 

Serie Staq Zeer goed stapelbare stoelen met een prettig zitcomfort, verkrijgbaar met EN14703 goedgekeurde koppeling 

Sicla Moderne design collectie met een hoogwaardige kuipzitting van polypropyleen versterkt met glasvezel 

Story Praktische en prettig geprijsde overlegstoel 

Texture Budget stoel met een monoshell 

Tondina Pop PCR Gemaakt van Post Consumer Reycled polypropyleen 

Vertica Deze collectie is uitgebreid met gestoffeerde varianten, een schrijfplankje, koppeling en trolley 

Vigo Gunstig geprijsde volledig gestoffeerde stoel met een fijn zitcomfort 

Vinn Vintage stoel en kruk 

Lampen 

Nova Lamp gemaakt van vilt 

Tamara Aluminium gepoedercoate hanglampen in diverse kleuren 

To.be Hanglampen in twee maten 

Accessoires 

Trolley uni Universele stoelen trolley 

Pot S en Pot M De collectie potten is uitgebreid met twee kleinere modellen 

Tafels 

Freya tafels Een familie van salontafels, passend bij de stoelen Freya 

Stok Veelzijdige bijzettafel met een aansprekend design 

Arki hoogte verstelbaar De Arki tafels zijn nu ook als hoogte verstelbaar bureau leverbaar 

Babila tafels marmer De Babila tafels zijn nu ook leverbaar met een marmer look blad in Fenix 

Yuke stabiliteitsset De Yuke tafels zijn te voorzien van een stabiliteitsset waardoor ze ook los in de ruimte stabiel staan zonder dat je ze aan de 
vloer hoeft vast te zetten. Wij adviseren deze set altijd te gebruiken als je de tafels niet vast zet aan de vloer! 

Tafelonderstellen 

SC763 – SC766 / Record Deze onderstellen zijn nu ook los leverbaar  

Tafelbladen 

Top Fenix Marmer look Dit decor is toegevoegd aan de Fenix bladen collectie 

 

  



 

Kleurwijzigingen producten 

Bobo krukken Wijziging van kleuren 

Brave kunststof Wijziging van kleuren 

Klejn krukken Wijziging van kleuren 

Now Wijziging van kleuren 

Picapau Wijziging van kleuren 

Wow poefen kunststof Wijziging van kleuren 

Point traverse Wijziging van kleuren 

Magnus Olesen Voor alle producten van Magnus Olesen geldt een wijziging in de aangeboden kleuren 

Melamine D013 is Egger U708, D014 is Duropal 1041 MaP, D519 is vervangen door D562 Duropal R5464 

Melamine synchroon Halifax eik cognac D602 gaat eind 2020 uit de collectie 

 

Uit catalogus / collectie 

Collecties 

Lonc collectie FP Collection is gestopt met het aanbieden van de Lonc collectie 

Woedz collectie FP Collection is gestopt met het aanbieden van de Woedz collectie, waaronder de Galvano tafels en banken vallen 

Producten 

Mani 4L plus  Uit de collectie en niet meer leverbaar 

Palm  Uit de collectie en niet meer leverbaar 

Peyo Lounge Uit de collectie, op aanvraag in overleg nog leverbaar 

Pure Loop Een aantal modellen heeft plaats gemaakt voor nieuwe modellen, deze modellen zijn nog wel te vinden op onze website. 

Sidera Uit de collectie, op aanvraag in overleg vanaf minimum aantal nog leverbaar 

Star A794 De vierpootvariant van de Star is in overleg leverbaar vanaf bepaalde minimum aantallen 

Tess Deze producten zijn uit de collectie, in overleg zijn ze nog leverbaar vanaf bepaalde minimum aantallen 

Work Deze stoel en bank zijn leverbaar op aanvraag 

Quintus lamp Wij zijn gestopt met het aanbieden van deze lampen 

Arki tafels met zwart 
volkern blad 

Uit de collectie en niet meer leverbaar, het alternatief is een zwart Fenix blad. Dit is een blad met een anti vingerprint 
afwerking en is krasbestendiger dan een zwart volkern blad 

SC353 en SC354 Uit de collectie en niet meer leverbaar 

 



 

 

Overige informatie 

Arki kruk Voor dit product adviseren wij geschroefde viltdoppen 

Babila 2750, 2751, 2700, 2706, 2755, 
2756, 2758, 2758/2, 2759 (zitten) 

Voor deze producten adviseren wij geschroefde viltdoppen 

Fox 3725 Voor dit product adviseren wij geschroefde viltdoppen 

Malmö Voor deze producten adviseren wij geschroefde viltdoppen 

Nemea Voor deze producten adviseren wij geschroefde viltdoppen 

Nym 2830, 2835, 2839 Voor deze producten adviseren wij geschroefde viltdoppen 

Vertica full en Vertica full armstoel 
hebben foutieve prijzen op pagina 170  

Dit moet zijn: Vertica full in Aurea Mood en King - € 267, in Steelcut 2 - € 344,- bruto excl. btw 
Vertica full armstoel in Aurea Mood en King - € 330,-, in Steelcut 2 - € 407,- bruto excl. btw 

Havana draaibaar pagina 116 Dit moet zijn: Havana draaibaar in Steelcut (Trio) - € 2349,- bruto excl. btw 

Young Voor deze producten adviseren wij geschroefde viltdoppen 

Opzet Arki pagina’s gewijzigd We hebben deze pagina’s gewijzigd om het overzichtelijker te maken en meer tafels te kunnen laten zien 

Kleurstalen in catalogus Bij veel kleurstaaltjes die je bij de producten in het technische deel van onze catalogus vindt is een nummer 
toegevoegd, dit nummer refereert aan de fysieke stalen zodat het duidelijker is welke kleur bij welk product 
hoort 

Prijslijst tafelonderstellen  We hebben dit gedeelte van de catalogus herzien en uitgebreider opgezet waardoor het overzichtelijker en 
makkelijker is het juiste onderstel voor je project te vinden 

Tafelbladen We hebben de tafelbladen in de prijslijst anders weergegeven om het overzichtelijker te maken 

Uitleg symbolen Er zijn een aantal symbolen toegevoegd aan de catalogus, deze kun je vinden op de flap achterin het boek 

Colorpicker We hebben een kleurrijk overzicht gemaakt van alle door ons gebruikte kunststof kleurstalen, dit overzicht is 
indicatief. Wil je de daadwerkelijke kleuren zien vraag dan een staal op of kijk in de RAL of Pantone waaier voor 
de exacte kleur (als het nummer benoemd is) 

Stofgroepen 

FP Collection stoffen gewijzigd Er zijn een aantal stofcollecties toegevoegd, uiteraard zijn er nog meer stoffen mogelijk op producten dan hier 
genoemd. Dit noemen wij COM stoffen, de prijs van een product in COM kun je bij ons opvragen 

Standaard stoffen Italiaans en Deense 
fabrikanten 

In onze prijslijst staan bij verschillende producten stoffen benoemd, op pagina 303 kun je vinden van welke 
fabrikant deze stoffen zijn 

Pedrali stoffen gewijzigd De inhoud van de stofgroepen van Pedrali zijn gewijzigd, zie hiervoor pagina 303 van onze catalogus of kijk op 
www.fpcollection.nl 

http://www.fpcollection.nl/



