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Een designstoel met karakter
Een designstoel met karakter
Een stoel van de hand van Just Meijer,
die niet alleen gedreven wordt door
stoelontwerpen maar ook nog eens een
historische familierelatie heeft met Gispen.
Dat leverde een uniek en compleet
zitprogramma op: Nomi. Gekenmerkt door
veelzijdigheid en een hoog zitcomfort.
Eén universele kuip, een diversiteit aan
onderstellen, uitwisselbare armleggers en
een afneembare hoes – ze maken Nomi tot
een zeer vernieuwend concept. Modulair
én circulair. De 3D gevormde kunststof
kuip biedt veel zitcomfort dankzij een
ingebouwde, begrensde flex. Deze geeft
de stoel altijd een lichte beweging. De kuip
is zo ontworpen dat hij altijd op dezelfde
manier aan de onderstellen bevestigd
zit. Hierdoor zijn alle modellen onderling
uitwisselbaar. Voor welke varianten u ook
kiest: ze vormen samen één geheel, terwijl
elke stoel een uniek karakter heeft.

Ontwerper
Just Meijer
Modellen
Nomi serie bestaat uit de modellen Classic,
Work, Project, Wood, Comfort en Design.

UNIEK EN VEELZIJDIG
ZITPROGRAMMA

PRODUCTBESCHRIJVING

Nomi Classic
Nomi Classic is uitermate geschikt als
vergader- of conferentiestoel. Comfort
en een strakke vormgeving typeren deze
stoel. De Nomi Classic is stapelbaar en dus
goed toepasbaar in ruimtes die u flexibel
wilt indelen. U heeft bovendien de optie
om de stoelen koppelbaar te maken; dit
biedt extra mogelijkheden in bijvoorbeeld
collegezalen of theateropstellingen.
De speciaal vormgegeven kuip, die uit
één stuk bestaat en vervaardigd is van
hoogwaardig Restylon P kunststof, geeft
Nomi zijn prettige zit. Voor een luxe
uitstraling en nog meer comfort plaatst u
eenvoudig een Nomi hoes over de stoel.
De stoel is voorzien van vloerdoppen
met vilt voor op een harde vloer, of
vloerdoppen met kunststof voor tapijt.
Toepassingen
Nomi Classic stoelen zijn geschikt voor
intensief gebruik zoals in collegezalen,
vergaderruimtes, theateropstellingen,
klaslokalen of kantines.

Nomi Classic 4-poot

Nomi Classic 4-poot met armlegger

Fontys Hogeschool Eindhoven
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Nomi Project
Flexibel vergaderen was nog nooit zo
eenvoudig. Nomi Project heeft een
rank onderstel dat uitermate geschikt
is voor koppelen en stapelen. Deze
conferentiestoel is dan ook optimaal flexibel
te gebruiken. De stoel is verkrijgbaar met en
zonder armleggers. Het frame is gemaakt
van sterk draadstaal met een verchroomde
afwerking. Voor extra comfort voegt u
eenvoudig een afneembare hoes toe aan
Nomi Project.

De Nomi conferentiestoel is standaard
stapelbaar tot 12 stoelen. Dankzij een
uniek koppelsysteem kunt u de stoel in
één handeling eenvoudig koppelen of
ontkoppelen. Dit model is voorzien van
vloerglijders, met vilt voor op een harde
vloer en met kunststof voor tapijt.

Nomi Project

Nomi Project met armlegger

Toepassingen
Nomi Project is met name geschikt voor
gebruik in collegezalen, vergaderruimtes,
theateropstellingen, klaslokalen en kantines.
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Nomi Comfort
Nomi Comfort geeft extra beweging
dankzij een verend effect van het
achterpootloze frame. De ruimte om
te bewegen maakt deze stoel tot een
uitstekende vergaderstoel. Het frame is
verkrijgbaar met of zonder armleggers.
Ontwerper Just Meijer heeft zich bij het
ontwerp van de Nomi Comfort laten
inspireren door zijn oom W.H. Gispen.
Het resultaat is een moderne designstoel
met een klassieke uitstraling. De kunststof
kuip heeft een strakke uitstraling. U kunt
een warmere uitstraling creëren met een
afneembare hoes. Deze vergaderstoel is
stapelbaar en kan worden voorzien van
vloerglijders voor op een harde vloer.

Toepassingen
Nomi Comfort stoelen zijn geschikt
voor in vergaderruimtes, spreekkamers,
horecagelegenheden, kantines,
wachtruimtes en eetkamers.

Nomi Comfort zonder armleggers

Nomi Comfort met armlegger

DE DIVERSE KLEUROPTIES GEVEN
NOMI EEN EIGEN KARAKTER

Fontys Hogeschool Eindhoven
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Nomi Work
Nomi Work is speciaal ontworpen voor
de typische werkzaamheden die tussen
samenwerken en geconcentreerd werken
in vallen. De stoel is perfect om even
aan te schuiven en een laptop open te
klappen. Tegelijk is het een uitstekende
vergaderstoel. Juist deze dubbelfunctie
maakt de Nomi Work goed inzetbaar voor
'het nieuwe werken'.

De onderzijde van de poten is afgewerkt
met chroom, wat deze vergaderstoel een
luxe uitstraling geeft. Naast de universele
wielen kan de stoel ook worden voorzien
van vloerdoppen met vilt voor op een
harde vloer, of met kunststof voor
tapijt. Nog wat extra comfort? Voeg een
afneembare hoes toe; de schuimvulling
geeft een optimaal zacht gevoel.

Het frame met wielen maakt de stoel
verrijdbaar, wat extra flexibiliteit biedt.
De universele armleggers zijn op ieder
gewenst moment toe te voegen of te
verwijderen, waardoor de Nomi Work
meerdere functies kan vervullen binnen
uw werkomgeving.

Toepassingen
Nomi Work stoelen zijn zeer geschikt
voor in vergaderruimtes, aan flexwerkplekken, in praktijkruimtes, voor thuiswerken, aan samenwerkplekken en in
brainstormruimtes.

Nomi Work met voetkruis

Nomi Work met voetkruis op wielen
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Nomi Wood
Kenmerkend voor Nomi Wood is haar
warme uitstraling. De houten poot
geeft deze stoel een natuurlijk karakter
dat vooral in zorgomgevingen en
horecagelegenheden goed tot zijn recht
komt. De houten poten zijn bevestigd
aan een speciaal ontworpen frame dat
eenvoudig is vastgeschroefd aan de
kuip. Voor extra comfort kunt u universele

design armleggers en een gestoffeerde
hoes toevoegen. De stoel is voorzien van
vloerdoppen met vilt voor op een harde
vloer, of met kunststof voor tapijt.

Nomi Wood

Nomi Wood met armleggers

Toepassingen
Nomi Wood stoelen zijn vooral geschikt
voor boardrooms, vergaderruimtes,
wachtkamers, restaurants, eetkamers
en aan leestafels.
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Nomi Design
Nomi Design een uitgesproken stoel met
een sterk karakter dankzij de positie van
de poten, de ronde vormgeving en de
lakkleuren. Het heeft onze voorkeur om
de stoel in één kleur uit te voeren, maar
het concept van Nomi daagt ook uit om
te mixen & matchen. Alle kleuren zijn
tenslotte op elkaar afgestemd, gebaseerd
op het tijdloze kleurenpalet van W.H.
Gispen.

Nomi Design

Om aan deze designstoel nog meer
comfort toe te voegen, plaatst u met één
handeling een hoes over de kuip. De stoel
is voorzien van vloerdoppen met vilt voor
op een harde vloer, en met kunststof voor
tapijt.
Toepassingen
Nomi Design stoelen voelen zich met
name thuis in vergaderruimtes, kantoren,
horecagelegenheden, wachtruimtes,
eetkamers en thuiswerkplekken.

PRODUCTBESCHRIJVING

De losse hoes van Nomi
Nomi is een stoelenserie met een zeer
duurzaam karakter. De afneembare hoes is
daar onderdeel van. Door de stoffering niet
op de stoel te verlijmen is Nomi eenvoudig
te transformeren van een kunststof stoel
naar een gestoffeerde stoel.
Dankzij een speciaal ontwikkelde techniek
is de hoes in één simpele handeling toe
te voegen en te verwijderen. De Nomi
stoelenhoes is verkrijgbaar in verschillende

soorten stoffen. De binnenzijde is voorzien
van een dunne laag schuim voor extra
comfort op de zitting en rug. U kunt de hoes
los bestellen.
Toepassingen
Nomi stoelenhoezen geven meer comfort
en warmte aan stoelen in vergaderruimtes,
boardrooms, wachtkamers, horecagelegenheden, zorgomgevingen en thuis.
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Duurzame materialen
De kuip van Nomi wordt gemaakt via
‘co-injection’ technologie en is uniek qua
opbouw en samenstelling: 30% ervan is
gemaakt van gerecycled materiaal, de
rest van nieuw thermoplastisch polymeer.

Dit heeft een hoge UV-bestendigheid
en is bovendien goed te reinigen; het
materiaal is uitermate geschikt voor zware
antibacteriële schoonmaakmiddelen.
De afwerking geeft de kuip een
hoogwaardige uitstraling.

DE ONTWERPER

JUST
MEIJER

Just Meijer en zijn familie hebben een bijzondere relatie met Gispen.
Geboren op West Java (Indonesië), keert hij in de jaren ’50 met zijn familie
terug naar Nederland. Zijn vader richt KEMBO meubelfabriek op, samen
met zijn achterneef Willem Hendrik Gispen. Just zet de samenwerking
met Gispen nu voort. Hij rondde een opleiding tot architect af, maar werd
gegrepen door stoelontwerpen. In 1989 start hij samen met zijn zoon Eelco
Meijer Indecom Furniture Design.

DE ONTWERPER

‘IK WIL HERKENBARE EN EIGENZINNIGE PRODUCTEN
ONTWERPEN DIE EEN VERRASSENDE EENVOUD EN
INTELLIGENTIE AAN ELKAAR VERBINDEN.’

Waar sta jij voor als ontwerper?
Al vroeg had ik de drang iets te creëren. Het
begon met een huis en daarna, omdat ik
in de meubelfabriek van mijn vader terecht
kwam, een stoel. Ik kon en kan het gewoon
niet laten. Ontwerpen is een puzzel: continu
zoeken naar de meest adequate oplossing.
In stoelen komt het voor mij allemaal
samen: de vormgeving, de functionaliteit,
gekoppeld aan goed zitten. Daarbij vind
ik het iedere keer weer een uitdaging iets
te creëren dat daadwerkelijk iets nieuws
toevoegt, iets oorspronkelijks.
Wat is de gedachte achter Nomi?
Nomi is een veelzijdig en dynamisch programma vanuit één basisgedachte. Het
uitgangspunt is de kunststof schaal die
intact blijft. De schaal moet flexen, maar wel
beheerst, anders kunnen er ergonomische
nekklachten optreden. Verder moest de
schaal een wereld aan frame mogelijkheden
bieden én zich handhaven bij stoelen met
en zonder armlegger.
Welke ontwerpers inspireren jou?
Op meubelgebied word ik door vele
ontwerpers geïnspireerd. Onder andere
David Rowland, ontwerper van de 40/4:
de eerste compacte, prachtig vormgegeven
stapelstoel. Maar ook Martin Ballendat en
natuurlijk door Charles en Ray Eames. Verder
inspireren de architecten Frank Lloyd Wright,

Mies van der Rohe en Le Corbusier mij. En
spreekt de soberheid en het lijnenspel van
Japanse architectuur mij zeer aan.
Wat betekent het merk Gispen voor jou
als ontwerper?
Dat is een mooie vraag, waarop ik
een bijzonder antwoord kan geven.
Mijn vader heeft samen met Willem
Gispen – de een zakelijk, de ander als
het creatieve brein – het familiebedrijf
KEMBO opgericht. Het eerste ontwerp
van Gispen voor KEMBO werd direct
bekroond. Rond 1960 beëindigde
Willem Gispen zijn loopbaan en enkele
jaren later begon die van mij als
ontwerper.
De introductie van Nomi bij Gispen vind
ik een prachtige afronding van de cirkel,
iets wat kennelijk zo heeft moeten zijn.

CIRCULAIR PRODUCT

(De) assemblage
Het modulaire systeem zorgt ervoor dat alle
onderdelen van Nomi onderling uitwisselbaar zijn. Hierdoor kunt u de stoelen flexibel

gebruiken in uw werkomgeving. We kunnen
zelfs op locatie onderdelen wisselen en
bijvoorbeeld van een vergaderstoel in een
handomdraai een kantinestoel maken.

DE LOSSE
NOMI HOES

Nomi Work
met voetkruis op wielen

Nomi Work
met voetkruis

Nomi Design

Nomi Classic
4-poot met armlegger

Nomi Classic
4-poot

Nomi Project
met armlegger

Nomi Project

Nomi Comfort
met armlegger

Nomi Comfort

Nomi Wood

CIRCULAIR PRODUCT

WE ZORGEN ERVOOR DAT ONZE PRODUCTEN
EN MATERIALEN HUN WAARDE BEHOUDEN.
WE VOORKOMEN AFVAL EN U BESPAART KOSTEN

Tevreden
gebruiker

Repair

Revived by Gispen

100% inruilgarantie
Omdat Gispen gelooft in het circulaire
model hebben we bij het ontwerp
van Nomi al rekening gehouden met
retourname en hergebruik van de
onderdelen en materialen.
U krijgt 100% inruilgarantie; Gispen staat
voor kwalitatieve producten en neemt

Remade by Gispen

Voor hergebruik
geschikt maken

de verantwoordelijkheid voor de gehele
levensduur. Daarbij willen we afval zoveel
mogelijk voorkomen.
Daarom kunnen we Nomi aan het einde
van de gebruiksduur retour nemen en
zorgen we voor een nieuwe functie of
voor revitalisatie tot een product met
gevoelswaarde ‘nieuw’.

CIRCULAIR MODEL

DUURZAAMHEID EN
CIRCULAIRE ECONOMIE
Gispen ontwikkelt meubilair – zoals ook Nomi – volgens de nieuwste
inzichten op het gebied van duurzaamheid en de principes van de
Circulaire Economie. Ons uitgangspunt daarbij is dit circulaire framework.

PRODUCTIE
Met een gesloten kringloop
voorkomen we consumptie tijdens
het productieproces. De energie
tijdens productie komt van een
hernieuwbare bron.
RETOUR EN
LOGISITIEK
We zorgen voor een
geoptimaliseerde manier van
transporteretn, werken nauw samen
met leveranciers, gebruiken lokaal
verkregen of gewonnen grondstoffen
en (her)maken en recyclen producten
lokaal. Zo minimaliseren we de
milieu-impact.

SCORE NOMI
FRAMEWORK 68%

HERGEBRUIK
Na de gebruiksperiode hergebruiken
we producten, onderdelen of
componenten voor een ander doel.
Producten moeten daarvoor
aan bepaalde ontwerpeisen
voldoen

ONDERHOUD EN
UPGRADE
We verlengen de levensduur
van producten met (on)
gepland regelmatig
onderhoud en zorgen we
voor waardebehoud door
onderdelen toe te voegen
of te verwijderen en zo
voor een functionele of
esthetische verbetering te
zorgen.

CIRCULAIR MODEL

VERY GOOD

100%
80%
60%
40%
20%
0%
20%
40%

LOGISTIEK
Al bij het ontwerp houden we
rekening met de verpakking
van het product, om
volume, gewicht en afval te
verminderen. Dit heeft een
positief effect op het milieu
en vermindert schade tijdens
transport.

60%
80%
100%

(DE)ASSEMBLAGE
We ontwerpen met het oog op
demontage van complexe producten
tot uitwisselbare modules, delen
of onderdelen. Zo houden we het
gebruik en de waarde van materialen
zo hoog mogelijk.
MATERIAAL
We willen afval voorkomen.
Bij de keuzes voor materialen
kijken we naar eigenschappen
voor hergebruik met minimaal
energiegebruik. We kijken naar
hernieuwbare grondstoffen
en gebruik van niet-toxische
stoffen.

FUNFACTS

INSIDE STORY
Gispen gaat de uitdaging aan om
producten zo circulair mogelijk te
ontwikkelen. Dat is soms een hele
zoektocht. Een leuke zoektocht
weliswaar, die wij steeds weer
heel bewust aangaan. Zo ook voor
Triennial, een andere stoel in de
Gispen collectie. Nieuwsgierig?
Lees hier onze inside story!

KNOW ME
Ontwerper Just Meijer ontwierp
Nomi terwijl hij luisterde naar de
radio. Het idee schoot in zijn hoofd
met ´if you don´t know me by now´
van Simply Red op de achtergrond,
en Just besloot op dat moment dat
de stoel Nomi moest heten.

FUNFACTS

NOMI NOG DUURZAMER
Maak Nomi nóg duurzamer en kies
voor een duurzame stof. Wij werken
met verschillende stoffenleveranciers
die bijvoorbeeld werken op basis van
hennep of gerecycled kunststof.

ONTWERP HET ZELF
Met de modules van Nomi
kunnen wel 26 verschillende
soorten stoelen gemaakt
worden. En met de uitgebreide
mogelijkheden aan stoffen en
kleuren maakt u uw Nomi nóg
persoonlijker.

OVERZICHT MODELLEN

Classic

Project

Work

Classic

Project

Work

Comfort

Wood

Design

Comfort

Wood

KLEUREN & MATERIALEN

FRAMEKLEUREN

012 pure white
RAL 9010

085 light grey
RAL 7035

863 warm grey
RAL 7030

891 antracite
RAL 7021

104 nut brown
RAL 8025

107 curry yellow
RAL 1027

979 turquise
RAL 6034

111 blue
RAL 5014

876 soft green
RAL 6011

100 old pink
RAL 3012

102 coral red
RAL 3016

zwart

kerriegeel

duifblauw

koraalrood

KUIPKLEUREN

zuiver wit

warmgrijs

STOFFENSELECTIE

Divina
Melange 220

Blazer
LTH48

x

Steelcut Trio
113

Divina 3
856

Mainline
Flax 09

Hemp
Hectare 21

Blazer Hull
UZ1P

Balder
192

Step
60021

www.gispen.com

www.schoolmeubelen.com

