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Scandinavische charme ontmoet Duitse designhistorie: de nieuwe tafellamp
KUULA van Thonet
Design: Uli Budde, 2015

De nieuwe, perfect vormgegeven bollamp KUULA vormt een fraaie aanvulling op de
bestaande interieurcollecties van Thonet. In samenwerking met verlichtingsproducent Oligo
brengt het bedrijf uit Frankenberg een lamp op de markt die wordt gekenmerkt door een
elegant en minimalistisch design. De bolvormige kap uit mondgeblazen glas en de sierlijke
aluminium sokkel doen denken aan de Noord-Europese vensterbanklampen en ademen
tegelijk de tijdloze sfeer van het Bauhaus. Tafellamp KUULA is voorzien van uiterst
geavanceerde techniek: de energie-efficiënte led verspreidt met haar opmerkelijke
lichtprestatie van 1000 lumen een aangenaam, warm wit licht. Met de bewust als vormgevend
element aangebrachte light stick kan de lamp heel eenvoudig worden in- en uitgeschakeld en
gedimd.
Thonet voelt zich door het eigen verleden sterk verbonden met de filosofie van het Bauhaus. Samen
met designer Uli Budde is het bedrijf op zoek gegaan naar antwoord op de vraag hoe een lamp eruit
zou zien en werken, als de vormgevers van toen de beschikking hadden gehad over de technische
verworvenheden van nu. “We waren meteen enthousiast over het ontwerp van Uli Budde. De
combinatie van sfeervol, warm licht, minimalistisch design, fascinerende techniek en eenvoudige
bediening sprak ons bijzonder aan”, aldus directeur Thorsten Muck. KUULA komt uit het Fins en
betekent kogel of bol – het kenmerk van deze lamp. De verfijnde en minimalistische glazen bol lijkt
boven de sokkel te zweven en het licht kan dankzij de dimmer traploos worden aangepast. Een
speciaal voor deze lamp ontwikkelde glazen lens zorgt ervoor dat het licht op het in opaliserend glas
uitgevoerde gedeelte van de glazen bol wordt gestrooid. Dit waarborgt een effectieve verlichting van
de ruimte zonder reflecties. Het gezandstraalde matte gedeelte van het glas is daarnaast voorzien
van een onzichtbare antifingerprint coating zodat vingerafdrukken geen kans maken.
Als specialist op het gebied van meubelproductie begreep Thonet heel goed dat er een sterke
partner uit de verlichtingsbranche nodig was om dit veeleisende project te kunnen realiseren. Deze
partner vond Thonet in de Duitse verlichtingsproducent Oligo uit de buurt van Bonn, waar een
belangrijk deel van het productieproces nog met de hand wordt verricht. Belangrijk voor Thonet is
dat Oligo dezelfde waarden deelt, zoals duurzame omgang met natuurlijke bronnen, zeer hoge eisen
aan kwaliteit, perfect vakmanschap en grote technische kennis. Op grond van de intensieve bijdrage
in de ontwikkeling en productie van Oligo besloten de partners om de lamp niet alleen via de
wederzijdse verkoopkanalen op de markt te brengen, maar ook om de lamp te voorzien van beide
logo's.
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Ter gelegenheid van de introductie zal KUULA in vier uitvoeringen verkrijgbaar zijn: met zwarte en
witte sokkel en in de lichtkleuren warm wit en neutraal wit. De warm witte lichtkleur (3.000 Kelvin)
komt overeen met het effect van een laagspanningshalogeenlamp. De neutraal witte lichtkleur
(4.000 Kelvin) geeft een iets koeler licht.

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. +32 471 06 76 20
E-Mail belgium@thonet.de

Thonet pers contact internationaal
neumann
Claudia Neumann, Anne Polch, Hanna Reif
Eigelstein 103-113
50668 Köln
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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