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OPRUIMEN MET
BOBY TROLLEY

BEURS XL:
BOUWEN EN
VERBOUWEN

Ze werkte in de
hulpverlening,
maar sinds de
aankoop en
verbouw van
hun eerste wo-
ning is Marrit
de Lang zo en-
thousiast met
het interieur
bezig, dat ze er
zelfs haar be-
roep van heeft
gemaakt. Ze is
nu interieur-
blogger en
doet styling en
fotografie van
woningen.

BIJ BLOGGER
MARRIT EN
HAAR JELMER
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H et verhaal gaat dat vooral tand-
artsen dol zijn op deze trolley
van Joe Colombo, de Boby Trol-

ley. De extractietangen in de ene la, de af-
zuigcanules in de andere en de mondkapjes
in weer een andere.

Maar niet alleen tandheelkundige instru-
menten voelen zich thuis in de trolley. Dat
verklaart meteen ook het gigantische suc-
ces van dit ontwerp: je kunt hem overal
voor gebruiken. Wanneer je bedenkt dat de
trolley in een groot aantal kleuren en uit-
voeringen verkrijgbaar is, dan vraag je je
bijna af waarom je er nog niet eentje hebt.
De laatjes in verscheidene afmetingen en
op diverse hoogtes maken hem multi-inzet-
baar en door de wieltjes is Boby lekker mo-
biel.

De trolley is een van Joe Colombo’s meest
bekende ontwerpen. De Italiaan ontwierp

hem aanvankelijk voor een ontwerpbureau.
Colombo begon als ontwerper in de jaren

vijftig, zestig van de vorige eeuw. Het was
een periode waarin nieuwe toepassingen
van materialen als plastic mogelijk waren,
iets waartoe de ontwerper zich enorm aan-
getrokken voelde.

Het toeval wilde dat Joe’s vader een lint-
jesfabriek erfde, die hij omzette naar een
fabriek voor elektrische bekabeling. In 1958
namen Joe en zijn jongere broer deze over.
De fabriek was een speeltuin voor Joe om te

experimenteren met de nieuwste materia-
len en productietechnieken van die tijd
zoals pvc en polyethyleen.

Hij was van mening dat een bedrijf of
woning meer in overeenstemming moest
zijn met de realiteit van de dag, maar ook
met het oog op de toekomst gericht. Boven-
dien vond hij dat functioneel design voor
ieder huishouden beschikbaar moest zijn.
Colombo was altijd op zoek naar nieuwe
mogelijkheden, koos altijd voor verande-
ring en ontwikkeling.

Aan dit ontwerp is ook te zien dat Colom-
bo niet hield van scherpe hoeken en strakke
lijnen. Hij vond graag dingen opnieuw uit,
zodat ze beter pasten bij de leefstijl van de
jaren zestig. Een van zijn obsessies was
opruimen. In 1963 had hij al een Combi-
Center ontworpen, een ‘container’ met
cilindervormige units om van alles en nog
wat in op te kunnen ruimen. In 1964 kwam
hij met de Man-Woman Container, om
uiteindelijk met de meest geslaagde te ko-
men, de Boby.

De trolley heeft een plek verworven in
het MoMa in New York en de Triennale in
Milaan. Colombo stierf op 41-jarige leeftijd,
een jaar na het uitbrengen van de Boby. Hij
wordt gezien als een van de meest invloed-
rijke ontwerpers van zijn tijd. Zijn ontwer-
pen zijn avontuurlijk, onconventioneel,
futuristisch en inspirerend.

Boby Trolley
Ultieme opruimer

WONEN&CO DESIGNCLASSICS
Harry Mellema van Niet Nieuw
Design is deskundig op het gebied
van designklassiekers.
www.nietnieuwdesign.nl
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Een design-klassieker wordt vaak in één
adem genoemd met de ontwerper. Waar
vaak niet aan gedacht wordt, is de derde
poot waar een klassieker op kan staan: de
producent. Zoals een auteur een uitgever
nodig heeft (zeker in de periode waaruit de
designklassiekers komen uit deze serie),
heeft een ontwerper een producent nodig.
Waarbij het uiteraard een win-win-situatie
is. De producent drijft mee op het succes van
een ontwerper. Zoals dit ook het geval is bij
Bieffeplast, de producent die de Boby Trolley
van Joe Colombo op de markt bracht.
Bieffeplast werd in 1953 opgericht door
Bruno Ferrarese, een Italiaanse ingenieur.
Hij was de bedenker van de eerste verstelba-
re tekentafel en bleek bovendien een succes-
vol ondernemer. Bieffeplast wist zich een
plek aan de top van de internationale design-
markt te veroveren door met innovatieve
technologieën te komen én door met goede
ontwerpers te samen te werken.
Het bedrijf deed dat met een groot aantal
architecten en ontwerpers, onder wie ook
Colombo. Van hem is bekend dat, als een
producent niet direct enthousiast reageerde
op een van zijn ontwerpen, hij naar een
volgende ging.
Bieffeplast-producten zijn te vinden in 12
internationale musea, waaronder het MoMa,
en worden verkocht in ruim 45 landen.
Tegenwoordig is het bedrijf bekend onder de
naam Bieffe: de fonetische uitspraak van de
initialen van oprichter Bruno Ferrarese.
De Boby Trolley wordt vandaag de dag uitge-
bracht door B-line, een eveneens Italiaanse
producent die de glorie van ‘oude’ ontwerpen
in ere wil herstellen.

De producent1968
Voorwerp Boby Trolley

Ontwerper Joe Colombo

Label Toen: Bieffeplast, nu: B-line

Datering 1968
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Tobbe-tijd Na een frisse herfstdag is het heerlijk relaxen in
een warm bad. Bijvoorbeeld in de Cape Cod van het merk
Duravit. Het strak vormgegeven ligbad met dunne randen
is ontworpen door Philippe Starck en verkrijgbaar als
vrijstaand, wand- of hoekmodel. Ook mogelijk: met whirl-
systeem en met een geïntegreerd muzieksysteem. Prijs
vanaf 2900 euro. Meer informatie: www.duravit.nl

Kristalhelder Spelen met licht en het effect van dimmers
is het uitgangspunt van de ontwerpers van het Eindhoven-
se merk Vantot. Limpid Lights bestaat uit handgeblazen
glazen ontwerpen die op verschillende manieren zijn
bewerkt. Door het led-lampje in hoogte te verstellen,
verandert de lichtintensiteit en verkleurt het licht. Prijs:
vanaf 995 euro. Meer informatie: www.vantot.com

Bent De nieuwe meubelserie Bent van Tristan Frencken
heeft een slank karakter, met een knipoog naar de jaren
50. De collectie bestaat uit een eetkamerstoel, lounge-
stoel en een bijzettafeltje, gemaakt van gecoat aluminium
en zowel binnen als buiten te gebruiken. Door de subtiele
buigingen is het ontwerp krachtig in zijn eenvoud. Vanaf
119 euro. Meer informatie: www.tristanfrencken.com

Wie een
zorgbed nodig
heeft, zit er niet op te
wachten om altijd maar in een
soort ziekenhuisbed te liggen. Dat
hoeft ook niet, stellen ze bij Frieschen Bedden
in Wolvega. Het merk ontwikkelde bed Bolsward, een
stijlvolle boxspring met een hoog-laagsysteem. In dit bed
kun je lekker in een zithouding vanuit je bed tv-kijken of naar buiten
kijken. Bolsward wordt op maat gemaakt, op basis van wat de klant lekker
vindt liggen, met naar keuze een hard of een zacht matras. Ook de kleur kan zelf
gekozen worden en voor wie dat wenst kan een massagefunctie worden ingebouwd. De
prijs varieert, afhankelijk van de gekozen opties, tussen de 3000 en 4000 euro.

Meer informatie: www.frieschen.nl
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