Kai Stania | Designer
Kai

Stania

(°1965,

Salzburg,

Oostenrijk)

begon

in

1987

een

architectuuropleiding aan de Technischen Universität van Wenen.
Bijna gelijklopend met zijn architectuurstudie startte hij in 1990 aan de
Hochschule für angewandte Kunst in Wenen in de richting industriële
vormgeving. In 1993 werd hij projectleider van de studio van Ron Arad in
Londen. In 1996 voltooide hij zijn architectuurstudie met onderscheiding
en werd hij universitair assistent aan de TU Wien. Na verdere functies
als assistent aan het Institut für Hochbau und entwerfen aan de TU Wien
richtte de architect-ontwerper zijn eigen ontwerpbureau op (kai stania I
product design). Daarmee is hij actief in de meubelwereld voor ondere
andere TEAM 7, Bene, Wittmann, Rolf Benz en in de modewereld voor
Cerrutti, Ungaro, Nina Ricci en Hugo Boss.
Voor TEAM 7 ontwierp Kai Stania onder andere het in de hoogte verstelbare kookeiland k7, tot heden uniek in de markt. Ook
het riletto bed, de salontafel lift en de schrijftafel atelier komen van Stania‘s tekentafel. Een van zijn nieuwste innovaties is
de bijzettafel loop die met zijn organische vormen een nieuwe interpretatie geeft aan de sierkunst. Het nieuwe metaalvrije
float bed - volledig ontwikkeld in lijn met de visie van TEAM 7 - doet met zijn zwevende uitstraling zijn naam eer aan. Een
bijpassende nachttafel maakt het ontwerp compleet. Het float bed en de loop bijzettafel werden met een Iconic Award 2017:
Interior Innovation - selection bekroond.
Tijdens zijn carrière werd hij met talloze prijzen bekroond, zoals de red dot design award en de white star. De ontwerper
leeft met zijn familie sinds 2007 in een zelf ontworpen en veelbekeken huis in Wenen, waarin de woon- en werkfunctie
zijn gecombineerd.
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