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REX- De statiegeldstoel

Ineke Hans with the REX chair

Het nieuwe Nederlandse meubelmerk Circuform heeft REX geïntroduceerd, een “statiegeldstoel” van gerecycled
kunststof ontworpen door Ineke Hans, met de belofte dat klanten het product na langdurig gebruik kunnen
retourneren en een gedeelte van het aankoopbedrag terugkrijgen. De filosofie van het merk is geworteld in de
circulaire economie, het concept van een productie- en gebruiksmodel dat afval elimineert en een minimale
belasting op natuurlijk bronnen beoogt.
De stoel is ontworpen om zo min
mogelijk milieubelasting te hebben,
door middel van innovaties aan
zowel het begin als het eind van
de productlevenscyclus. Het is
gemaakt van gerecycled kunststof
van visnetten, tandenborstels,
bureaustoelonderdelen en ander
industrieel afval. De verkoopprijs
bevat 20 euro statiegeld, dat
Circuform aan de klant retourneert
wanneer deze de stoel na gebruik
weer inlevert. Oude stoelen zullen
dan ofwel worden gerepareerd en
opnieuw worden gebruikt ofwel
worden gerecycled om geheel
Onderdelen REX stoel
nieuwe stoelen van te maken.
Het bedrijf heeft een aantal
inleverstations opgezet door heel Nederland, zodat het
proces van het inleveren van oude stoelen heel makkelijk
is voor klanten.

van een specifiek type gerecycled
kunststof, een PA6, te spuitgieten.
Deze thermoplastische kunststof,
bekend onder de naam nylon, levert
een goede duurzaamheid en kan
makkelijk en betrouwbaar worden
geleverd omdat het algemeen
gebruikt wordt.
De volledige uitengineering naar
de status gereed voor productie is
vervolgens door BPO uitgevoerd, de
compromissen die in 2010 gemaakt
moesten worden konden nu worden
rechtgezet. Het onderstel (zitting
en poten) worden geproduceerd in
één stuk, wisseldelen in de matrijs
zorgen ervoor dat de stoel zowel in
Ineke Hans

De stoel, bedacht door de Nederlandse
ontwerper Ineke Hans, is meer dan een
decennium geleden ontwikkeld.
Het was oorspronkelijk op
de markt gebracht als de
Ahrend 380. BPO heeft die
versie ook uitontwikkeld,
daarbij zorgdragend voor een
esthetische vorm terwijl de
sterkte en stijfheid gewaarborgd
blijft. Hoewel het onderstel
van de originele stoel ook al
van gerecycled materiaal was
Zijaanzicht REX stoel
gemaakt, vond Hans dat het
ontwerp nog niet tot volle wasdom was gekomen, door
technische beperkingen in die tijd.
BPO adviseerde Circuform
met betrekking tot de
milieubelasting van
materialen, productie,
assemblage- en
disassemblagetechnieken en
de optimalisatie van transport
en grondstoffen. Nadat de
oorsprong van materialen en
leveranciers waren onderzocht,
is uiteindelijk besloten REX

een uitvoering zonder armleggers als in een uitvoering
met armleggers kan worden geleverd. De rugleuning is
een apart onderdeel, maar kan heel eenvoudig worden
gemonteerd via een sleuf in de achterzijde van het
onderstel. “Doe je dit niet, dan krijg je niet de gewenste
flexibiliteit in de rugleuning met tegelijk de benodigde
stabiliteit in het onderstel,“ zei Hans. De stoel was
daarbij ook nog verbeterd om deze beter en eenvoudiger
stapelbaar te maken, zodat deze makkelijk in gebruik is
voor bedrijven of instellingen.
“We wilden een stoel maken die voor iedereen goed
werkt,” zei Hans. “Nu is het eindelijk uitgevoerd, zoals
het altijd al bedoeld was.”
Voor meer informatie, ga naar:
www.circuform.com;
www.inekehans.com

Nieuwste gespuitgiete koffer voor Samsonite Group
Samsonite is marktleider in de bagagesector en richt zich al 110 jaar op innovatie, design en is toonaangevend
in het gebruik van nieuwe materialen in de bagage-industrie. BPO helpt de productontwikkelaars van
Samsonite al vele jaren bij het ontwerpen van nieuwe koffers. Ook bij de ontwikkeling van de
nieuwe Magnum koffer is weer intensief samengewerkt.
Magnum is de nieuwste
en lichtste gespuitgiete
polypropyleen koffer met
driepuntssluiting. De
schalen worden met drie
sloten bij elkaar gehouden,
hetgeen hoge eisen stelt
aan de stijfheid van de
tussenliggende zones en
sterkte van de koffer als
geheel. Voordat een koffer
op de markt komt, wordt
deze grondig getest in het

BPO Nederland b.v.
Scheepmakerij 11
2628 AA Delft
the Netherlands
+31 (0) 15 362 0000
info@bpo.nl
www.bpo.nl

het materiaalgebruik te minimaliseren. De nieuwe koffer
weegt als 75 cm uitvoering slechts 4.1 kg.
De koffer is verkrijgbaar in verschillende kleuren en
materialen, waaronder ook gerecycleerd materiaal.
In dat geval is de koffer gemaakt met gerecycleerd
huishoudelijk afval: gerecycleerde yoghurtpotjes voor de
schalen en gerecycleerde petflessen voor de voering.

laboratorium van Samsonite.
BPO simuleerde een aantal
van de tests gedurende de
ontwikkeling van de nieuwe
koffer. Om een idee te
krijgen van deze tests, zoals
Magnum koffer
valtests, neem een kijkje op
www.samsonite.nl/madeineurope/#quality-tests.
De resultaten van de simulaties zijn gebruikt om keuzes
te maken tussen verschillende oplossingsrichtingen
voor de constructie van de schalen,
sloten en bevestiging van diverse
componenten. En daarnaast om
de kwaliteit van de koffer te
maximaliseren en natuurlijk

FEM valtesten
De koffer wordt gespuitgiet en in elkaar gezet bij
Samsonite Europe in Oudenaarde (België). Meer
informatie is te vinden op:
https://www.samsonite.nl/magnum-eco/

VR goggles to view product design

Magnum koffer, details slot en handvat

Tot ziens 2021, Hallo 2022!
Het jaar is alweer bijna voorbij en ondanks de
vele maatregelen is 2021 omgevlogen. Hopelijk
is het einde van COVID-19 in zicht en kunnen
we in 2022 weer ‘normaal’ met elkaar omgaan
en worden persoonlijke ontmoetingen weer
vanzelfsprekend.

Voor BPO was 2021 een uitstekend
jaar met een groot aantal nieuwe
producten en projecten. We wensen
al onze relaties alvast het allerbeste
voor 2022 met, naast een goed zakelijk
jaar, heel veel samen zijn en een goede
gezondheid!

Fijne feestdagen en beste wensen voor 2022!

