


AR6

AR6 heeft een fantastische zitvorm. Het 

materiaal voelt zacht aan en neemt snel de 

temperatuur van het lichaam over. Van een 

enkele zetel, tot een bank met een lengte 

van 3000mm.

In iedere kleur, en in combinatie met arm-

leggers en tafels geschikt voor vele toepass-

ingen. Gemakkelijk schoon te houden, in 

een mooie zware kwaliteit. Heavy Duty 

genoeg om ook in weer en wind zijn taak te 

vervullen! 
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AR5

Bank AR5 combineert het mooiste dat ambacht en 

industrie te bieden heeft.

In Nederland gemaakt van Cor-Ten staal en 

Accoya.

De zitkwaliteit verrast. 

Een toekomstig erfstuk voor binnen en buiten.

Riep iemand “duurzaam”?

www.studiorottier.com



ARNH01

Schommelstoel AR NH 01 heeft een stalen frame uit één stuk. 5,8 meter stalen buis vormt een wasknijper-achtige constructie 

waar de zitschaal is ingeklemd. Geen lassen, schroeven of andere verbindingen. 

Geschikt voor het zwaarste gebruik, voor binnen en voor buiten. Het frame is er in drie afwerkingen 

(glans-chroom, matchroom en rood koper), de zitschaal is leverbaar in acht mooie standaardkleuren. 

Altijd op voorraad, dus snelle levering!
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AR9
www.studiorottier.com

AR9 is een tafel en bank-serie. AR9 is oorspronkelijk ontworpen voor de “huiskamer” van de Toneelacademie te Maastricht. 

Het interieurontwerp daarvan was van de hand van Maurice Mentjens. 

AR9 is nu een volwassen handelsproduct dat evenals de andere meubels van Studio Rottier geheel in Nederland wordt ge-

maakt.

De bladen zijn met veel geweld gebogen in een enorme mal. In het naastgelegen kantoor schudden de bureaus iedere keer 

als de maximale persdruk bereikt is. 

Het frame is CNC gebogen uit 30mm dikwandig geslepen RVS op de nieuwste generatie buigmachine. 

Voor het blad heeft u de keuze uit essen, eiken en amerikaans noten. Eventueel op kleur gebracht. 

Standaard is het blad voorzien van de roestvast stalen inlegstrip.

De tafel is dankzij de afronding van de bladrand en de warmte van het materiaal bijzonder plezierig voor arm en elleboog. 

En natuurlijk fijn om naar te kijken!



AR7, 8, 10...
In 2020 komen er nog een aantal meubels bij.

 

Vol gas zijn we bezig om de engineering en productie rond te maken van 

meubilair voor wachtruimtes, kantoor, onderwijsinstellingen, en thuis.

Hier alvast een impressie.
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Studio Rottier draagt de naam van ontwerper en oprichter Arthur Rottier. 

Onder het motto “wat er niet is kun je maken” is er een constant bruisende stroom 
ideeën, die soms wordt omgezet naar concrete producten. 

Naar dingen die mooi zijn, die simpel zijn, en waar je iets aan hebt. 
Het liefst ook zo gemaakt, dat ‘t goed blijft. 

Geen rommel, geen troep.

Het maken gebeurt in de directe omgeving, met mensen die we kennen. 
Dat kost soms wat meer, maar door de allernieuwste technologieën en afwerkings-
methoden te combineren, blijkt productie in Nederland toch prima te kunnen.

We horen graag, hoe we u kunnen helpen!

Sonsbeeksingel 111  6822 BJ  Arnhem  31 (0)6 49 325 480  arthur@studiorottier.com


