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Een nieuwe collectie
trekt op wereldtournee

Foto’s: Viteo         Tekst: Eduard Coddé

Het Oostenrijkse VITEO spaart geen moeite om de aandacht te vestigen op haar nieuwste telg, de LOW-collectie. 
Voor de premièreviering van deze exclusieve Corian® outdoor meubelcollectie werd New-York uitgekozen, waar 
op 17 mei het vierdaagse evenement ‘WantedDesign’ haar deuren opende. Maar ook België maakt deel uit van de 
VITEO-wereldtournee, met ‘Rechts van de Kerk’ in Meigem als showplace voor LOW.

Personal  
Invitation

Presenting the new 

LOW COLLECTION
Establishing contact with nature and oneself becomes increasingly important 
in a fast-paced world. To ground yourself again, switch off, reduce pace and live 
without needless encumbrances – this is what everyone needs from time to time. 
The Low Collection is exactly about this: reduction to the essential. 

Exclusive Collection Release
Thursday, May 30th, starting at 4 p.m.
Rechts van de Kerk
(Pastoriestraat 3, 9800 Meigem)

VITEO presents a brand new collection at our flagship partner Rechts van 
de Kerk. Be the first one in Belgium to try out the exclusive Corian© Outdoor 
Furniture. For more information, go to www.viteo.com.

r.s.v.p. until may 17th to info@rechtsvandekerk.be
Exhebition is open to the public from Friday to Sunday 10am to 6pm.



LIVING OUTDOOR 5  I  Nr. 2 ZOMER 201360

Een nieuwe collectie trekt op wereldtournee



LIVING OUTDOOR 5 I  Nr. 2 ZOMER 2013 61

Een nieuwe collectie trekt op wereldtournee

Primeur voor ‘Rechts van de Kerk’

‘WantedDesign’ in New-York is nog maar aan zijn 
derde editie toe, maar wist zich in geen tijd te be-
wijzen als een unieke en dynamische internationale 
designbeleving. Het geniet na drie jaar al interna-
tionale erkenning als trefpunt voor professionals en 
gedreven designliefhebbers, als een niet te missen 
rendez-vous voor ontwerpers, fabrikanten, indu-
striëlen, ambachtslui, studenten en design instituten.
Van New-York gaat de VITEO-wereldtournee naar 
Moskou, om vervolgens van 30 mei tot 2 juni in België 
neer te strijken bij ‘Rechts van de Kerk’.

Andy Baudewyn bouwde de voorbije acht jaar zijn 
‘Rechts van de Kerk’ uit tot een oase voor bijzonder 
stijlvol en exclusief tuinmeubilair, ontworpen door 
de grootste hedendaagse designers voor wie van zijn 
tuin een echte leefruimte wil maken. 

Voor het outdoor-seizoen 2013 richt ‘Rechts van de 
Kerk’ de spots op het Oostenrijkse VITEO, met de 
opening van een eerste Belgische flagshipstore voor 
het merk. Andy Baudewyn: “VITEO heeft ons altijd 
nauw aan het hart gelegen, niet alleen vanwege hun 
sublieme ontwerpen, maar ook om hun degelijk-
heid, hun betrouwbaarheid en professionalisme. Ze 
bestaan nu meer dan 10 jaar en zijn enorm gegroeid 
en geëvolueerd. Met het gebruik van Corian® voor de 
productie van buitenmeubelen tonen ze zich abso-
lute trendsetter!”.

Communicatie

De VITEO LOW-collectie is bedoeld om te commu-
niceren. Een goed gevormde zit en rechte zitpositie 
bieden de onmisbare basis voor een aangenaam ge-
sprek.
LOW combineert het prettige en comfortabele gevoel 
van kussens met het simpele zitten op de grond door 
een fysio-ergonomische rugleuning die perfect past. 
Het ontwerp is geïnspireerd door de natuur, helder 
en harmonieus. 

Het contact met de natuur wordt in onze drukke 
maatschappij alsmaar belangrijker. Zichzelf terug-
vinden, tot rust komen, afstand nemen van alle be-
slommeringen, dat heeft iedereen nodig.
Daar speelt de LOW-collectie op in door zich te 
beperken tot de essentie van het zitten. Gewoon op 
de grond zitten maar met een gevoel van een steu-
nende stoel, dat is de basis voor LOW.
LOW staat voor twee modellen: een stoel en een 
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‘lounger’. Kenmerkend is het gebruik van Corian® 
voor de productie van de schalen. Corian® bestaat 
voor één derde uit acrylhars, beter bekend als ‘ple-
xiglas’, en twee derde natuurlijke mineralen. Alumini-
umhydroxide (ATH) heeft het grootste aandeel en is 
zelf deel van bauxiet, waarmee aluminium geprodu-
ceerd wordt.
Bij een temperatuur van 160°C laat Corian® zich vor-
men en dat tot een minimale binnendiameter van 25 
mm. Vervolgens laat het zich vergelijkbaar met hout 
verwerken. Het kan verzaagd, gefreesd en gekleefd 
worden. De voor verlijming toe te passen kleefstof-
fen hebben dezelfde kleur als het materiaal, met 
onzichtbare naden tot gevolg, waardoor ‘eindeloze’ 
vlakken kunnen gerealiseerd worden. 

Corian® heeft geen poriën, is in de massa gekleurd en 
perfect bestand tegen alle weersinvloeden. 
VITEO gebruikt voor de productie van de LOW-collec-
tie Corian® in de kleuren wit en zand. Het benadrukt 
uitsluitend het originele Corian® van DuPont te ver-
werken. Over een gebruiksduur van 10 jaar verkleu-
ren de vlakken minder dan 5 eenheden (gemeten 
volgens de ASTM-standaard – vroeger ‘American 
Society for Testing and Materials’, ASTM G7 & ASTM 
G155).

Design by 13&9

De LOW-collectie is ontworpen door het Oostenrijkse 
bureau ‘13&9’, gevestigd in Graz. Het is een interna-
tionaal gericht samenwerkingsverbond tussen de 
architecten van INNOCAD en de modeontwerpster 
Anastasia Su. 
Uit deze creatieve gemeenschap ontstonden zeer 
uiteenlopende producten als meubelen, mode en 
verlichting. De creaties van ‘13&9’ ontstaan vanuit 
een spanningsveld tussen de op architectuur geïn-
spireerde definitie van vorm en functie, de mode-
wereld die zichzelf steeds opnieuw moet uitvinden, 
de veelheid aan tegenstellingen zoals /mannelijk/
vrouwelijk of blijvend/vergankelijk.
Al deze invloeden laat ‘13&9’ versmelten tot een uniek 
designconcept dat functionele vereisten en innova-
tie paart aan esthetiek en emotie, om producten een 
meerwaarde te geven door er een ziel in te stoppen. 
Producten met een ziel ontwikkelen is voor ‘13&9’ de 
kernwaarde van hun designbeleving.

Eerbetoon aan de wijnstok

Het verhaal van VITEO begint in 2002, toen de Oos-
tenrijkse interieurarchitect Wolfgang Pichler voor 
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zichzelf op zoek ging naar een set nieuwe tuin-
meubelen. Dat zette hem ertoe aan zelf het gezochte 
te ontwerpen.
Hij zocht naar de perfecte synthese van vorm en func-
tie, een hoogstaande productkwaliteit en buiten-
meubelen die rust, ontspanning en levenskwaliteit 
zouden brengen. Ergonomie, een lange levensduur 
en multifunctionaliteit stonden eveneens op zijn ver-
langlijstje. 

VITEO vindt zijn oorsprong in het Latijnse ‘viteus’ of 
wijnstok. Het is een eerbetoon aan de schoonheid 
van de natuur in het zuiden van de Oostenrijkse pro-
vincie Stiermarken, een bekende wijnstreek, waar 
Wolfgang Pichler inmiddels zijn eigen bedrijf voor 
buiteninrichting heeft gevestigd. VITEO ontwerpt 
en produceert vandaag meer dan alleen outdoor-
meubelen: buitenverlichting en accessoires als een 
buitendouche of creatieve plantenwand maken ook 
deel uit van het aanbod.

VITEO outdoor producten moeten het 365 dagen 
buiten uithouden, daar wordt niet van afgeweken. 
Een zorgvuldige materiaalkeuze en de beste vaklui 
vormen de basis om aan deze eis te voldoen. 
Voor de productie van de kussens zweert VITEO bij 

de merken ‘Swela’ en ‘Sunbrella’ met een maximale 
weerbestendigheid (7/8) en lichtdichtheid (7/8). De 
kussens zijn zo opgebouwd dat ze het ganse jaar 
door buiten kunnen blijven, maar gezien het nog al-
tijd stoffen kussens betreft, is bescherming tegen re-
gen aangewezen. Ze kunnen tegen wat regen, maar 
mogen best niet door-en-door nat worden.
De productie is niet geautomatiseerd, 100% Oos-
tenrijks en minder dan 20 minuten verwijderd van de 
hoofdzetel. Omdat VITEO outdoor-producten aan-
biedt, is zorg voor de natuur vanzelfsprekend. Alle 
toeleveranciers zitten in een kleine straal rond de 
productie, zodat minimaal CO2-uitstoot veroorzaakt 
wordt door transport.

En tot slot vermelden we nog dat onze landgenoot 
Wim Segers de SOLO-collectie ontwierp voor VITEO, 
waarin Afrikaans Iroko-hout de hoofdrol speelt. 

www.viteo.com 

VITEO Flagship Store Belgium
Rechts van de Kerk
Pastoriestraat 3, B-9800 Meigem
Tel. +32 475 53 53 99
www.rechtsvandekerk.be 


