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De nieuwe hanglamp LINON: een combinatie van duurzaamheid en bijzondere
patronen
Ontwerp: Andrea Scholz, 2015

Met haar strakke ronde vorm past hanglamp LINON qua stijl perfect in de collecties van
Thonet. Samen met de nieuwe lampen KUULA en LUM 50 zet Thonet hiermee een volgende
stap op weg naar het verzorgen van complete interieurcollecties. Geïnspireerd door markante
vormen en patronen, zoals webbing vlechtwerk en het silhouet van de stalen buisstoel van
Mart Stam, ontwierp designer Andrea Scholz twee verschillende lampenkapdessins. De op
linnen gedrukte stippen- en lijnenpatronen zorgen voor een dynamisch accent en maken van
LINON in ieder interieur een echte eyecatcher.
Persoonlijke ervaringen met de Thonet-zitmeubels inspireerden vormgeefster Andrea Scholz van de
Berlijnse Designstudio Koivuu tot de twee opvallende patronen. Hun oorsprong wordt pas op het
tweede gezicht duidelijk: de imposante, in hoogte verstelbare lampenkappen in de vorm van een
trommel zijn bij model Wickerwork voorzien van kleine stippels in twee kleurenvariaties, die doen
denken aan het vlechtwerk van bepaalde Thonet-klassiekers in gebogen hout of stalen buis. In de
zachte lijnen van model Cantilever zijn op een petrolkleurige of zwarte ondergrond de contouren van
sledestoel S 43 herkenbaar. Daarmee pakt LINON op natuurlijke wijze de traditie van Thonet op en
vult de collectie zitmeubels, tafels en stoelen op een verrassende manier aan.
Het fijne biologisch linnen voor de lampenkap wordt manueel bedrukt met behulp van zeefdruk – een
van de oudste druktechnieken – en milieuvriendelijke zeefdrukinkt. Zowel in de vlasteelt als bij de
drukinkt worden geen chemische stoffen gebruikt. Door het toepassen van natuurlijke materialen
ontstaan er kleine onregelmatigheden en oneffenheden in de stof, die LINON een bijzonder karakter
geven en iedere lamp uniek maken.
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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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