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Een collectie, vier jaargetijden – Thonet introduceert stalen buisklassiekers in
nieuwe kleuren voor binnen en buiten
Ontwerp: Thonet Design Team: Miriam Püttner, 2016

Er breken bijzondere tijden aan voor enkele stalen buisklassiekers uit de Bauhaustijd. De
ontwerpen uit de Thonet All Seasons-outdoorcollectie, waaronder sledestoel S 33 en S 34 van
Mart Stam, bijzettafel B 9 en loungefauteuil S 35 van Marcel Breuer en sledestoel S 533 van
Ludwig Mies van der Rohe, krijgen namelijk een tweede leven. Ze worden voorzien van een
frisse kleur en een speciale technologie, die ze weerbestendig maakt. Verder is er voor de
frames, de bekleding en de kussensets keuze uit een groot aantal kleuren. Hierdoor laten de
meubels zich goed met elkaar combineren en zijn ze zowel binnen als buiten in elk jaargetijde
een echte eyecatcher. De comfortabele modellen zijn voor het eerst te zien op de imm cologne
2016.
“Het doel was om een collectie te creëren die het bij elk weertype en in elk seizoen goed doet”, vertelt
Miriam Püttner, designer van het Thonet Design Team en hoofdverantwoordelijke voor het project.
Onze keus viel op deze stalen buismodellen, iconen van de meubelindustrie met een enorm creatief
potentieel.” De Thonet All Seasons-modellen gaan zowel in de tuin als in de serre bijzonder lang mee.
Dit is te danken aan de tafelbladen van ruw beton of volkern-HPL-plaat en aan het geteste
ThonetProtect®-oppervlak, dat net als het netweefsel uv-bestendig is. De beschermende coating
maakt de meubels zelfs geschikt voor terrasjes aan de kust. De collectie onderscheidt zich niet alleen
door de behandeling van de materialen, maar ook door de grote diversiteit in kleuren waarin de
modellen leverbaar zijn. De frames zijn verkrijgbaar in zeven kleuren uit de Classics in Colourkleurcollectie, die in 2014 is geïntroduceerd en geïnspireerd is op de kleurenleer van het Bauhaus en
de kleurencirkel van Johannes Itten. Voor het netweefsel is er keuze uit twaalf extra kleurnuances,
waardoor een groot aantal combinaties mogelijk is. Op deze manier creëert Thonet een verbinding
tussen heden en verleden, tussen nieuw en vertrouwd en tussen hedendaagse technologie en
beroemde ontwerpen uit de meubelgeschiedenis.
De bestaande outdoormeubels uit de collectie S 40/S 1040 (Mart Stam/Thonet Design Team) worden
opgenomen in de nieuwe Thonet All Seasons-collectie. Tuintafel S 1040 zal dan ook verkrijgbaar zijn
in een nieuwe uitvoering met een tafelblad van ruw beton of volkern-HPL-plaat. De nieuwe collectie is
leverbaar vanaf begin maart 2016 en omvat behalve deze meubels ook de klassieke sledestoelen
S 33, S 34 (auteursrecht: Mart Stam) en S 533 (Ludwig Mies van der Rohe), de bijzettafels B 9
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(Marcel Breuer) en B 97 (Thonet Design Team) en de loungefauteuil S 35 (Marcel Breuer). Verder
bestaat de collectie uit comfortabele kussens in bijpassende kleuren. Deze zijn voorzien van een
elastisch koord met een lus en een knoop, waarmee ze aan de stoel vastgemaakt kunnen worden.
Dankzij de geïmpregneerde outdoorstof en de speciale vulling kunnen de kussens zowel binnen als
buiten worden gebruikt. En mochten de kussens toch een keer nat worden, dan zorgt de vulling met
open poriën in combinatie met de ademende stof ervoor dat ze snel weer droog zijn. Sledestoelen
S 33 en S 34 hebben allebei een apart kussen voor rugleuning en zitting, terwijl voor serie S 35 en het
bijpassende voetenbankje een dikker kussen met doorgestikte naden verkrijgbaar is.
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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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