
FM60 lounge chair 
price € 1450,-     
height 68, width 61, depth 68
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“Can you sit down for a minute? I want to tell you 
something. Remember the project we have been 
working on about six months ago? I got a call today 
and they have selected our proposal. This means 
four years of work for our office. We need to hire 
people, we need more space. We need to organize 
things. It is wonderful and frightening news at the 
same time. I know we both did not expect this, but 
there it is. Great chair by the way, did you just get it?”

“Ga even zitten, ik moet je iets vertellen. Herinner je je het project 
waaraan we ongeveer zes maanden geleden hebben gewerkt? 
Ik kreeg vandaag een telefoontje en ze hebben ons voorstel 
geselecteerd. Dit betekent vier jaar werk voor ons bureau. 
We moeten mensen aannemen, we hebben meer ruimte nodig. 
We moeten dingen organiseren. Het is prachtig en beangstigend 
tegelijk. Onverwachts, maar daar gaan we. Geweldige stoel 
trouwens, heb je hem net?”

FM60

design radboud van beekum
 198136
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originals FM60

FM60 lounge chair leather FM60

natural leather cognac 1450,-

note

standard frame color 101 night black (ral 9005)

height x width x depth
68 x 61 x 68 cm seat heigt 41 cm

The FM60 is the latest Original added to the 
Pastoe Collection. This as a tribute to the 
designer Radboud van Beekum, who passed 
away in 2020. He has actively contributed to 
the creation and reintroduction of his limited 
edition FM60 with a black steel construction 
and a cognac leather seat. It is a limited 
edition, these club chairs are numbered from 
1 to 100 and will be sold all over the world. 
Call it a classic.

De FM60 is de laatste original die we aan de Pastoe Collectie 
hebben toegevoegd. Dit als eerbetoon aan de ontwerper Radboud 
van Beekum, die in 2020 is overleden. Hij heeft nog actief 
meegewerkt aan de herintroductie van deze limited edition met 
een cognac leren zitting en zwart stalen constructie. Het is echt 
een limited edition, deze clubfauteuils worden van 1 tot 100 
genummerd en zullen over de hele wereld worden verkocht. Noem 
het een klassieker.
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publicity photograph pastoe chairs, 1950's
photographer nico jesse

40


