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Split stol
Design og konstruktion

3PART har udviklet Split-stolen, baseret på observationer af slutbrugere på 
hoteller, konferencecentre og i kantiner. Da stolen er et essentielt element i disse 
miljøer, stilles der høje krav til udseende og funktionalitet, hvilket imødekommes 
idet stolen er nem og intuitiv at hænge under bordet, mens dens særlige 
egenskab inkorporeres i designet.

Split-stolen er kompakt og dermed pladsbesparende. Desuden er konstruktionen 
kostprisoptimeret gennem anvendelsen af ophæng, som kun koster det halve af 
traditionelle ophæng.
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Gennem observationer af slutbrugere på hoteller, 
konferencecentre og i kantiner, har 3PART udviklet 
Split-stolen for at eliminere udfordringer ved at hænge 
kantine eller konference-stole under borde. Idet stolen er 
et essentielt element her, har der været stærkt fokus på 
designet og udseendet af stolen.

Split-stolen er designet med et splittet sæde som, i 
kombination med kun ét ophængningspunkt under 
bordet, gør den intuitiv og let at hænge op efter brug. 
Dermed tilbydes en simplere proces end med traditionelle 
ophængningsstole. Derudover er ophængningspunktet 
integreret visuelt i bordets design, hvilket kun understøtter 
den tiltænkte brug. 

Split-stolen er optimeret til at skabe plads gennem dens 
smalle konstruktion, og er desuden kostprisoptimeret idet 
ophænget koster det halve af traditionelle ophæng.

Split-stolen er brugsmodel beskyttet og stabelbar. 

Resultat:
• Smalt og enkelt design
• Intuitiv og brugervenlig håndtering
• Pladsbesparende og funktionelt design
• Let at hænge under bordet
• Kostprisoptimeret konstruktion
• Brugsmodel beskyttelse

Split stol designet af 3PART

Enkelt og funktionelt design
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