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Studio Foorumi over Byen: “Al jaren wilde Design on Stock graag een bank in de 

collectie die ook geschikt is voor wat kleinere woonkamers, een echte ‘stadsbank’. Toen 

kwamen we op het idee een bank te ontwikkelen met een heel organische vormgeving, 

gecombineerd met volumineuze kussens. Ook de smalle armen hebben een mooie 

ronding gekregen. De bank kreeg de naam Byen, wat in het Noors stad betekent. Byen 

de vorm van de poot. Een ander interessant detail: de poten zijn zo geconstrueerd dat ze 

los lijken te zijn van de bank, waardoor een heel luchtig beeld ontstaat.”
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kwamen we op het idee een bank te ontwikkelen met een heel organische vormgeving, 

gecombineerd met volumineuze kussens. Ook de smalle armen hebben een mooie 

ronding gekregen. De bank kreeg de naam Byen, wat in het Noors stad betekent. Byen 

de vorm van de poot. Een ander interessant detail: de poten zijn zo geconstrueerd dat ze 

los lijken te zijn van de bank, waardoor een heel luchtig beeld ontstaat.”
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BYEN SPECIFICATIES
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MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN LEER

MODELSPECIFIEKE STIKNADEN BIJ UITVOERING IN STOF
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Zitting:   Koudschuim HR 43 met toplaag dacron 640 grams     

Rugdeel:   Latex sticks & comforel       

Ombouw: Polyether 25, Polypress 180     

Dragende delen: Beuken, metalen voorregel      

Verbindingsdelen: Multiplex

Overige delen: Multiplex, MDF

Veren: Nosag hard metaal 3,8 mm

Poten: Gegoten en gepolijst aluminium, gegoten en gemoffeld aluminium 

Overig:
De 4-zits bank, 5-zits bank, 4-zits 1-arm, 5-zits 1-arm en dormeuse  

hebben een vijfde poot
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Studio Foorumi over Byen: “Al jaren wilde Design on Stock graag een bank in de 

collectie die ook geschikt is voor wat kleinere woonkamers, een echte ‘stadsbank’. Toen 

kwamen we op het idee een bank te ontwikkelen met een heel organische vormgeving, 

gecombineerd met volumineuze kussens. Ook de smalle armen hebben een mooie 

ronding gekregen. De bank kreeg de naam Byen, wat in het Noors stad betekent. Byen 

de vorm van de poot. Een ander interessant detail: de poten zijn zo geconstrueerd dat ze 

los lijken te zijn van de bank, waardoor een heel luchtig beeld ontstaat.”
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kwamen we op het idee een bank te ontwikkelen met een heel organische vormgeving, 

gecombineerd met volumineuze kussens. Ook de smalle armen hebben een mooie 

ronding gekregen. De bank kreeg de naam Byen, wat in het Noors stad betekent. Byen 
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los lijken te zijn van de bank, waardoor een heel luchtig beeld ontstaat.”
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Studio Foorumi over Byen: “Al jaren wilde Design on Stock graag een bank in de 

collectie die ook geschikt is voor wat kleinere woonkamers, een echte ‘stadsbank’. Toen 

kwamen we op het idee een bank te ontwikkelen met een heel organische vormgeving, 

gecombineerd met volumineuze kussens. Ook de smalle armen hebben een mooie 

ronding gekregen. De bank kreeg de naam Byen, wat in het Noors stad betekent. Byen 

de vorm van de poot. Een ander interessant detail: de poten zijn zo geconstrueerd dat ze 

los lijken te zijn van de bank, waardoor een heel luchtig beeld ontstaat.”
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