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Uitbreiding bij de LUM-familie: tafellamp LUM 50
Ontwerp: Ulf Möller, 2015

De strakke, gereduceerde vormgeving en technische snufjes zijn niet langer meer alleen de
kenmerken van de door Ulf Möller ontworpen vloerlamp LUM, maar ook van de nieuwe en
kleinere versie LUM 50. Net als zijn grote broer speelt deze lamp in op de stalen buistraditie
van Thonet. Dankzij een hoogte van 50 cm is hij bij uitstek geschikt als elegante lees- en
werklamp. Deze aanvulling op het gebied van verlichting biedt een verdere mogelijkheid om
complete interieurs in Thonet-look te creëren.
De LUM-familie is tijdloos en duurzaam: tafellamp LUM 50 is qua vorm beperkt tot een minimum,
variabel inzetbaar, zeer comfortabel te bedienen en voorzien van geavanceerde led-technologie. Veel
bijzondere details en speciale functies maken LUM 50 tot een highlight in uiteenlopende woonruimtes.
Zo is de lamp voorzien van een slaapstand die het licht na vier uur automatisch uitschakelt, een
nachtstand die 's nachts het frame sfeervol verlicht en een geheugenfunctie die de laatste ingestelde
lichtsterkte bij het opnieuw inschakelen weer oproept. Opvallend is ook de in- en uitschakeltechnologie van de lamp door middel van een sensor: aan- en uitdoen gaat gewoon met een lichte
handbeweging langs de beugel van de lamp.
Door de lichtkop te draaien, kan de straalrichting van het licht traploos tot 340° worden veranderd.
Ook het efficiënte en briljante lichtrendement en het warme licht maken LUM 50 tot een ideale werken leeslamp, die dankzij het lage gewicht heel flexibel inzetbaar is. LUM 50 is verkrijgbaar in de
uitvoeringen verchroomd, wit en zwart gelakt. Het nieuwe model met een hoogte van 50 cm vormt
een aanvulling op de LUM-familie die tot nu toe bestond uit vloerlampen in de hoogtes 110 en
125 cm.
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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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