Persbericht
Keulen/Frankenberg, januari 2016

Nog meer loungen met serie 860: schommelstoel, bank en bijzettafels maken
de collectie houten meubelen compleet
Ontwerp: Thonet Design Team: Lydia Brodde, 2016
Loungefauteuil 860, geïntroduceerd op de Salone del Mobile 2015, krijgt versterking. Op de
imm cologne 2016 presenteert Thonet de comfortabele tweezitsbank 862 F, de relaxschommelstoel 866 F en twee bijzettafels 1861 en 1860 in verschillende maten. Het
karakteristieke driehoek motief van de loungefauteuil komt ook terug in de nieuwe modellen.
Daardoor laten ze zich onderling uitstekend met elkaar combineren en vormen zo een
dynamisch en tegelijk harmonieus ensemble. De strakke, grafische lijnen van de afzonderlijke
houten elementen lopen, net als bij een verdwijnpunt, naar elkaar toe. Hierdoor ontstaat een
spannend contrast met de comfortabele zit- en rugkussens om heerlijk in weg te zakken –
bijvoorbeeld in de hotellobby, bar of woonkamer.

Het doel van de serie-uitbreiding was het creëren van een complete collectie voor de inrichting van
lounges in openbare gebouwen of van een zitgroep thuis. “Uit onderzoek kwam naar voren dat de
voorkeur van veel mensen uitging naar een tweezitsbank, een schommelstoel en twee bijzettafels van
verschillende grootte”, vertelt ontwerpster Lydia Brodde. Tweezitsbank 862 F vormde de grootste en
ook de meest logische aanvulling. Rondom dit centrale element kan men een complete zithoek
groeperen, waardoor een sfeervol ontmoetingspunt ontstaat in woonkamers en openbare ruimten.
Voor de karakteristieke grafische elementen van de fauteuil deed de ontwerpster ideeën op in het
omvangrijke archief van Thonet. Elementen hiervan zijn ook in het ontwerp van de bank verwerkt en
worden door de langgerekte vorm nog meer versterkt. Dankzij zijn smalle vorm past de tweezitsbank
als uiting van een ‘urban’ levensstijl probleemloos in kleine ruimten. Verder is hij heerlijk comfortabel
omdat er tijdens de ontwerpfase veel aandacht besteed is aan langdurig zitcomfort.
Net zo compact en individueel inzetbaar is de schommelstoel 866 F. Zijn verfijnde details geven de
elegante stoel extra cachet en maken hem al snel tot een nieuw lievelingsmeubel. Dankzij een
grondige bestudering van historische buighout-schommelstoelen ontwikkelde Lydia Brodde de
perfecte radius en schommelt de stoel zacht en rustig heen en weer. Door het geïntegreerde
kunststof profiel beweegt de stoel geluidloos en wordt tegelijk de vloerbedekking beschermd. Een
heerlijke stoel om ongestoord in te ontspannen!
De ranke bijzettafels 1861 en 1860 maken het ensemble compleet en zijn ideaal om dingen op te
leggen. Het kleine model 1861 is lichtvoetig, compact en gemaakt van een aansprekende
materiaalmix. Het massief houten frame vormt de grafische basis van de tafel. Door zijn compacte
formaat en geringe gewicht kan de tafel gemakkelijk worden opgepakt en verplaatst. De tafelpoten
van het grote model 1860 weerspiegelen het driehoekige motief, waardoor de tafel op creatieve wijze
aansluit op serie 860. Dankzij zijn ronde vorm past de tafel in elke ruimte en elk interieur en laat hij
zich met verschillende fauteuils en zitbanken groeperen tot een gezellige zithoek. Zeker in combinatie
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met zijn kleine broertje 1861 ontstaat een harmonisch beeld. In het massieve frame zijn dunne,
zwarte metalen stangen geïntegreerd. Deze onderstrepen de elegantie van het meubelstuk en geven
een moderne interpretatie aan de klassieke vorm van de tafel.
De nieuwe zitmeubels en bijzettafels van serie 860 zijn net als fauteuil 860 verkrijgbaar in de
varianten eiken, essen en walnoot in de standaard-afwerkingen. Ze zijn bekleed met de
standaardstoffen van Thonet, waardoor ze goed samengaan met andere meubels van het bedrijf uit
Frankenberg. Verder is er bij de tafelbladen van de bijzettafels keuze uit twee verschillende soorten
materiaal: een massief houten blad dat past bij het frame of een tafelblad van wit corian. Dit
onderhoudsvriendelijke materiaal is vooral geschikt voor de projectinrichting. Bij deze witte versie zijn
de metalen elementen van tafel 1860 eveneens wit gehouden.

Thonet pers contact Nederland

Thonet contact Nederland

Spierenburg studio
Sabine Spierenburg
Händellaan 7
3723 LS Bilthoven
Nederland
Tel. +31 (0) 642 108 120
E-mail sabine@spierenburgstudio.com

Casper van Bakel
Tel. +31 6509 798 70
E-mail netherlands@thonet.de
Thonet contact Vlaanderen
Coen Verhoef
Tel. +31 646 484983
E-Mail belgium@thonet.de

Thonet pers contact internationaal
neumann
Claudia Neumann, Anne Polch, Hanna Reif
Eigelstein 103-113
50668 Keulen
Duitsland
Tel. +49 (0) 221 – 91 39 49 0
Fax +49 (0) 221 – 91 39 49 19
E-mail thonet@neumann-communication.de

Thonet GmbH
Susanne Korn
Michael-Thonet-Straße 1
35066 Frankenberg
Duitsland
Tel. +49 (0) 6451 – 508 160
Fax +49 (0) 6451 – 508 168
E-mail susanne.korn@thonet.de

We zouden het erg waarderen als we een bewijsexemplaar van uw publicatie mogen ontvangen.
Thonet – vernieuwend meubeldesign met gevoel voor traditie
De basis voor het succes van Thonet werd gelegd door meubelmaker Michael Thonet. Sinds hij in 1819 zijn eerste
werkplaats oprichtte in Boppard am Rhein, staat de naam Thonet voor kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en
elegante meubelen. De ontwikkeling van de legendarische stoel nr. 14, de zogenoemde Weense koffiehuisstoel,
betekende in 1859 de doorbraak voor oprichter Michael Thonet. Door de nieuwe techniek om massief beukenhout te
buigen, werd het voor het eerst mogelijk om stoelen in massaproductie te maken. Rond 1930 werd een volgende
belangrijke stap in de designgeschiedenis gezet: de ontwikkeling van stalen buismeubelen door de beroemde
Bauhausarchitecten Mart Stam, Ludwig Mies van der Rohe en Marcel Breuer. In die jaren was Thonet de grootste
producent ter wereld van de stalen buismeubelen die nu als tijdloos worden beschouwd.
Tegenwoordig houdt het bedrijf niet alleen de traditie en het vakmanschap in ere. Ook het proces van vernieuwing
staat nooit stil. Thonet werkt daarvoor samen met gerenommeerde ontwerpers uit Duitsland en andere landen.
Daarnaast tekent het Thonet Design Team voor het ontwerp van enkele meubels. Alle meubels worden in de eigen
fabriek in Frankenberg gemaakt, niet alleen de standaardseries, maar ook maatwerk – want zoals Thonet zegt:
'individualiteit is onze standaard'. Het bedrijf in Frankenberg an der Eder in Duitsland wordt geleid door Thorsten Muck,
terwijl de vijfde en zesde generatie nakomelingen van Michael Thonet als vennoten en sales managers actief bij het
bedrijf betrokken zijn.
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