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In Nederland, het thuisland van de 
ontwerpster Hella Jongerius worden met 
het woord ‚polder‘ stukken land bedoeld 
die op de zee zijn teruggewonnen door 
middel van dijken en kanalen. Door hun 
vlakke, lage en langgerekte ontwerp, 
doen beide Polder sofa‘s aan een 
polderlandschap denken. 

De grote zitkussens van de Polder Sofa en 
Polder Compact vormen een erg comfor-
tabel asymmetrisch zitoppervlak dat aan 
beide zijden geflankeerd is door de 
gestoffeerde body. De vorm van de body 
is wat beide sofa‘s van elkaar onder-
scheidt: aan de ene zijde van de Polder 
Sofa is een lage armleuning geïntegreerd, 
terwijl aan de andere zijde een platform 
is toegevoegd dat kan worden gebruikt 
als opbergruimte voor magazines, boeken 
of schaaltjes. De Polder Sofa biedt dus 
voldoende plaats om zich uit te strekken, 
zittend of liggend. De Polder Compact 
heeft daarentegen een body met twee 
armleuningen met verschillende hoogtes, 
die de afmetingen van de sofa beperken. 
Dankzij de hogere armleuning is het ook 
mogelijk om in een comfortabele positie 
zijdelings in de sofa te zitten om te lezen 
of televisie te kijken.

Met hun kenmerkende asymmetrische 

 ∏ Frame: hout.

 ∏ Zitkussens: polyurethaanschuim met interac-

tieve kern van pocketveren, kamerkussens en 

polyesterfleece.

 ∏ Rugkussens: polyurethaanschuim met 

polyesterfleece.

 ∏ Armleuningkussen: apart en flexibel inzet-

baar, met zand verzwaard.

 ∏ Bekleding: harmonieuze combinaties van 

kleuren en stoffen, verwijderbaar.

 ∏ Ottoman: houten frame met polyurethaan-

schuim.
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structuur kunnen beide Polder sofa‘s 
uitgerust worden met de hogere armleun-
ing aan de linker- of rechterzijde, zodat 
ze kunnen worden aangepast aan 
verschillende indelingen van een ruimte. 
Aangezien het platform voor de Polder 
Sofa apart verkrijgbaar is, kan het ook 
gebruikt worden als ottoman. 

De gestoffeerde kussens en body van de 
sofa‘s zijn bekleed met stoffen in harmoni-
euze kleuren en weefpatronen: schakerin-
gen van groen, rood, goudgeel en 
nachtblauw. In plaats van de standaard-
stoffen wordt voor de bekleding textiel 
gebruikt dat exclusief voor Vitra werd 
ontwikkeld door Hella Jongerius. Zo 
wordt de subtiele interactie van kleuren 
en texturen die het design typeert nog 
versterkt.

De knopen, collages van gekleurde 
kunststof, aluminium en leder, vormen een 
opvallend detail. Ze vormen niet enkel 
een aantrekkelijk contrast met de zachte 
geweven stoffen, maar zorgen er dankzij 
een eenvoudig sluitsysteem ook voor dat 
de bekleding makkelijk kan worden 
verwijderd voor reiniging.
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AFMETINGEN (gemeten volgens EN 1335-1)
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Oppervlakken en kleuren

Art. no.

Vitra is wereldwijd vertegenwoordigd. Uw plaatselijke Vitra-partner kunt u vinden op: www.vitra.com. www.vitra.com/polder

Polder Sofa
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Polder Compact

35
0 

13
¾

” 
83

0 
32

½
” 

830 32½”640 25¼” 

640 25¼”

Polder Ottoman

Stofmix red

15
Aura - cherry

16
Aura - flame red

12
Brink - bor-
deaux/rood

11
Maize - poppy 
red/brandy

77
Volo - brick

63
Plano - red/
poppy red

Stofmix green

62
Aura - emerald

09
Aura - green

13
Dumet - groen 
gemêleerd

09
Maize - fern/
brandy

06
Volo - summer 
grass

34
Plano - grass 
green/forest

Polder Sofa Polder Compact Polder Ottoman

Stofmix golden yellow

32
Aura - char-
treuse

11
Dumet - geel 
gemêleerd

06
Maize - canary/
ochre

05
Panamone - 
curry

05
Volo - canola

06
Aura - canary

Stofmix night blue

57
Aura - dark blue

08
Credo - donker-
blauw/zwart

21
Laser - donker-
blauw/veenbruin

04
Twill - inktblau

11
Volo - night blue

16
Maize - night 
blue/black
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