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ikoničen stol za novo dobo





Stakki:

Minimalističen stol s tremi nogami in trikotno osnovno obliko izdela-
no iz enega samega dela. 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



Stakki video
Za predvajanje video posnetka pritisnite na ikono.

https://www.youtube.com/watch?v=V94apAKGOpk&t=3s


https://www.youtube.com/watch?v=V94apAKGOpk&t=3s


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. Stakki je tako primer ob-
likovalske umetnosti, saj je želel stol zmanjša-
ti na absolutni minimum. Njegova vizija: S čim 
manj zagotoviti čim večjo funkcionalnost. Tako 
je nastal stol, ki je poln svobode in izjemno vse-
stranski. Rezultat pa trdno stoji na svojih treh 
nogah.

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

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







Izjemen v vsakem ambientu

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 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! Stakki omogoča širok raz-
pon položajev, od spredaj naprej, ob boku, poševno ali pokončno. Uporabniki lahko sedejo na 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 Stakki zavzame zelo malo prostora in 
ga je mogoče enostavno potisniti tesno skna-
mestiti okoli okrogle mize, tako da se hkrati 
omogoča dovolj svobde gibanja za uporabni-
ka, ki na njem sedi.

Prihrani prostor

Stol Stakki je bil izčrpno testirani in ocenjen kot varen. Testiranje s strani TÜV združenja za testi-
ranje 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

9
11





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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