
Usit bestormt Milaan



Usit combineert veiligheid met comfort en esthetiek. De  
innovatieve inklapbare stoeltrap of trapstoel is gefabriceerd  
in gelamineerd hout en aluminium. Hij is verkrijgbaar via Altrex  
in verschillende uitvoeringen (met twee en drie treden) en  
kleurcombinaties: Wood Nature, Wood Nature Black en Wood 
Solid White. In Milaan zal ook een geheel zwarte Usit  
gepresenteerd worden.

Het idee ontstond uit een heimwee naar oma’s keuken. In zijn 
jeugd vormde voor ontwerper Maarten Olden een stalen krukje 
met houten zitting en inklapbare traptreden het centrum van het 
universum, waarop hij ademloos de culinaire bezigheden van  
zijn oma gadesloeg. Later werd het krukje vervangen door een 
onooglijke ladder die na gedane arbeid naar de binnenkant  
van de kelderdeur werd verbannen. 
Zijn vraag Hoe breng je de kruk annex trap weer terug in het 
interieur, als onderdeel van het dagelijkse leven?
De oplossing Geef hem een nevenfunctie als zetel en een warm 
uiterlijk en je creëert praktisch zitcomfort. Voilà: Usit Een trapstoel-
combinatie die geschikt is voor kleinbehuisden en sowieso voor 
designliefhebbers. Een geraffineerde combinatie van nostalgie en 
innovatie in industrieel design. Slim, simpel, stijlvol en solide.

Maarten Olden introduceerde de Usit vorig jaar op de Salone del 
Mobile met veel succes. In diverse publicaties in kranten, bladen 
en online blogs en magazines werd het ontwerp bejubeld. 
Enkele citaten: ‘The beautiful design is worthy of being put on 
display and can also function as a seat’ (Utilitarianthings.com) en 
‘De mensen die zijn nieuwste vinding voor huis-en-tuingebruik 
zullen omarmen zijn er in verschillende categorieën: de design-
fanaten, de kleinbehuisden en degenen die houden van slim, 
simpel en praktisch’ (L’Officiel Hommes).
Ook tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven in oktober  
vorig jaar werd het meubel gepresenteerd. Inmiddels is het  
te koop in Nederland, Frankrijk en Italië, en online via Altrex  
(http://www.altrex-usit.com/en/).

Op de komende Salone del Mobile (8 t/m 13 april 2014) presen-
teert Maarten Olden de Usit opnieuw, ditmaal als onderdeel van  
de groepsexpositie van Stichting Zetel. 
Deze tentoonstelling in de drukbezochte Zona Tortona is dagelijks 
geopend van 10 tot 17 uur. Locatie: Via Gaspare Bugatti 18.

Ontwerpstudio MO,O van Maarten Olden is gevestigd in 
Amsterdam. De producten bewegen zich op het snijvlak van  
architectuur en productontwerp. MO,O ontwerpt meubilair  
en producten voor diverse fabrikanten en interieurs voor scholen 
en winkels en tentoonstellingen. Daarnaast worden producten 
en meubels in eigen beheer en in samenwerking met anderen 
ontwikkeld.

Noot voor de redactie Voor meer informatie, interviewaanvragen 
en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Maarten Olden 
van MO,O.
Telefoon: +31 (0)6 153 155 76
E-mail: info@maartenolden.nl
Website: www.maartenolden.nl

Nederlandse reuring tijdens de Salone Internazionale del Mobile! 
Usit, het innovatieve ontwerp van Maarten Olden, wordt getoond 
tijdens de belangrijkste design- en meubelbeurs ter wereld, die dit 
jaar van 8 t/m 13 april plaatsvindt in Milaan.


