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ikoničen stol za novo dobo





VS Stakki:

Minimalističen stol s tremi nogami in trikotno osnovno obliko izdelano 
iz enega samega dela. VS Stakki izstopa na prvi pogled. Je vizualno in 
funkcionalno edinstven. Oblikovalec Martin Ballendat je s svojim in-
ovativnim konceptom ustvaril dobesedno ikoničen stol za novo dobo. 
Če stol pogledamo od zgoraj, je videti kot grafično pomanjšan simbol 
- individualen in popolnoma nezamenljiv.

ikoničen stol za novo dobo



Oblikovalec: Martin Ballendat 

Oblikovalec Martin Ballendat (rojen 1958 v 
Bochumu) in njegov studio sta že sodelovala s 
številnimi mednarodnimi podjetji in blagovnimi 
znamkami. Oblikuje pohištvo za stanovanjsko 
rabo, pa tudi za ostale sektorje. Že od nekdaj 
so ga zanimali stoli. VS Stakki je tako primer 
oblikovalske umetnosti, saj je želel stol zman-
jšati na absolutni minimum. Njegova vizija: S 
čim manj zagotoviti čim večjo funkcionalnost. 
Tako je nastal stol, ki je poln svobode in izjem-
no vsestranski. Rezultat pa trdno stoji na svojih 
treh nogah.

Red Dot je mednarodno tekmovanje v oblikovanju, ki 
poteka enkrat letno. Strokovna žirija izbira najboljše 
dizajne na področju dizajna produkta, komunikacijs-
kega oblikovanja in oblikovalskih zasnov.

Izjava strokovne žirije: Vsestranski stol VS Stakki s 
svojo namerno minimalistično, a kljub temu izrazito 
obliko pritegne pozornost.











Izjemen v vsakem ambientu

VS Stakki je privlačen detajl v vsakem okolju, na primer v šoli, na univerzi, v kavarni, pisarni, avli 
ali  pa tudi na domači terasi. Zelo primeren je predvsem za prostore, ki so pogosto zasedeni, saj VS  
Stakki zavzame zelo malo prostora, vseeno pa omogoča zelo udobno in raznoliko sedenje. 

Posebno oblikovane noge stola deluje-
jo kot distančniki in tako zagotavljajo 
zaščito sedežne površine, kadar so stoli 
naloženi.

Maksimalno lahko naložite do 10 stolov.

Monoblok iz stabilnega, trpežnega in iz-
jemno na praske odpornega polipropile-
na, ki je ojačan s steklenimi vlakni.

Izjemno 
lahek!

4 kg







Prefinjene podrobnosti

Stopničaste oblike drsnikov in konkavni profi-
li nog omogočajo enostavno nalaganje stolov 
v višino, pri tem pa se zagotavlja stabilnost 
in zaščita sedežne površine naloženih stolov. 
Deset stolov je enostavno naložiti enega na 
drugega in to skoraj navpično.

Nalaganje stolov v višino

Kako pravilno sedeti na stolu s trikotno sedežno površino? Kakor koli želiš! VS Stakki omogoča širok 
razpon položajev, od spredaj naprej, ob boku, poševno ali pokončno. Uporabniki lahko sedejo na 
VS Stakki z vseh strani in še vedno uživajo enako ergonomsko udobje. Stol ima le majhno sedežno 
površino, vendar je ravno pravšnja, da zagotavlja vsestransko udobje sedenja.

Udobno, kakor koli sediš







Na tleh VS Stakki zavzame zelo malo prosto-
ra in ga je mogoče enostavno potisniti tes-
no sknamestiti okoli okrogle mize, tako da se 
hkrati omogoča dovolj svobde gibanja za up-
orabnika, ki na njem sedi.

Prihrani prostor

Stol VS Stakki je bil izčrpno testirani in ocenjen kot varen. Testiranje s strani TÜV združenja za te-
stiranje prav tako potrjuje, da je primeren tako za notranjo kot zunanjo uporabo.

Za notranjo in zunanjo uporabo

Uporaben in fleksibilen

Stakki običajen stol običajen stol Stakki
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Nerazdružljiva
VS STAKKI in DROP

Funkcionalnost stola VS Stakki se ob uporabi mize DROP še 
poveča.

DROP je lahka in stabilna plastična miza, ki jo je mogoče 
uporabiti v zunanjih in notranjih prostorih kot so terase, ka-
varne, avle, menze, avditoriji itn.

Miza je na voljo v okrogli in kvadratni obliki.

Izdelana je iz trpežnega vbrizganega polipropilena, ki je 
premazan z UV stabilizatorjem, ki omogoča mizi vremensko 
odpornost, vodoodbojnost in enostavno čiščenje.

Dimenzije površine mize: ø 70 cm
Višina mize: 72 cm

Dimenzije površine mize: 73 x 73 cm
Višina mize: 72 cm



Zahvaljujoč lahkemu materialu je 
nalaganje mize ene na drugo (do 5) 
zelo enostavno.

Enostaven dizajn in nevtralne barve
Na voljo v beli in sivi barvi.









Na voljo v 4 barvah

Stol se s svojo barvno paleto poda v različne sloge 
prostorov, ne da bi pri tem izgubil svojo poseben 
karakter - tako pri obliki kot barvi.

C 029: temno modra C 033: svetlo zelena C 037: svetlo rdeča C 073: temno siva
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Vse izjave in informacije v tem katalogu so natančno raziskali in preverili pri podjetju VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. Inovatio ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo 
pravilnost, popolnost ali aktualnost.

Vse informacije so namenjene izključno informiranju o novostih pohištvene industrije, sodobnih načinih poučevanja in smernicah ergonomije. 

Poleg tega si VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev že objavljenih informacij. Vsebina in struktura kataloga sta zaščiteni z avtorski-
mi pravicami. Kopiranje ali razmnoževanje vsebine ali podatkov, zlasti uporaba besedil, izvlečkov iz besedil ali slik, zahteva predhodno pisno dovoljenje VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken 
GmbH & Co. KG in podjetja Inovatio d.o.o.


