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Repend
Design: Martin Ballendat

What is Repend? Repend is an ergonomic multi-purpose family of chairs 
suitable for a wide range of applications including conference, canteen, visitor, 
home office, collaborative, bistro, meeting chair, training, education and leisure 
spaces. The seat shell is available in five cool and exciting colours.

Wat is Repend? Repend is ergonomisch en onder andere toe te passen als 
conferentie-, kantine-, ontvangst- en bistrostoel en zeer geschikt voor de thuis-
werkplek. Zijn elegante lijnen sluiten ook goed aan bij u thuis aan de eettafel. 
Nieuw: de zitschaal is vanaf heden verkrijgbaar in 5 attractieve kleuren.





Repend is versatile and meets every require-
ment — from comfort in silence, to the 
sophisticated eye catcher in an open space 
or lobby. There are no limits to your design 
creativity — with a choice of five shell colours, 
seven frame variants and almost endless 
seat and fully upholstered options. The 
polypropylene seat shells are 100 % recyclable 
and are available in five colours and can 
therefore be combined particularly well with 
the Solix collection.

Repend is veelzijdig en voldoet aan alle eisen 
van comfort in een rustige omgeving, tot een 
elegante blikvanger in een open ruimte, of  
bijvoorbeeld een lobby. Er zijn geen beper-
kingen voor uw creativiteit, met keuze uit vijf 
kunststof kleuren en meerdere frame- en  
stofferingsvarianten. De zitschaal van polypro-
pyleen is 100 % recyclebaar. Ze zijn verkrijg-
baar in vijf kleuren en kunnen daarom  
bijzonder goed worden gecombineerd met  
het Solix-programma.

Classic shell chair
Klassieke kuipstoel 



      ↗
Find more office soft seating 
in our SPACES catalogue
Meer gestoffeerde zitmeubelen 
vindt u in de SPACES brochure





Black 
Zwart

Schwarz matt 
Mat zwart

White stained oak 
Wit gebeitst

Black stained oak 
Zwart gebeitst

White painted 
Mat wit

Matt lacquered 
oak 
Mat gelakt

Polished 
 alluminium 
Alu gepolijst

Polished 
 alluminium 
Alu gepolijst

Red-orange 
Rood-Oranje

Sky-blue 
Hemelblauw

White 
Wit

Anthracite 
Anthraciet

Aluminium four-star 
base with glides 
Vierpoots kruisvoet 
met glijders

Skid frame 
Slede frame

Four-leg, oak base 
4-poots frame eiken

5-star base with castors
5-poots Kruisvoet met wielen

Upholstered seat shell 
Binnenzijde gestoffeerd

Seat cushion, 
velcro fastening 
Zitting gestoffeerd

Loose seat cushion 
Losse zitkussen
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