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Thuis in Frankfurt: Thonet opent nieuwe Concept-Gallery in het hart
van de metropool aan de Main
Na Amsterdam, Antwerpen en Düsseldorf is er nu ook een Thonet Concept Gallery in
Frankfurt. In de showroom in het Turmcarrée, dicht bij de Zeil-winkelstraat, toont de Duitse
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designmeubelfabrikant op een oppervlak van 370 m een breed spectrum aan producten op
het gebied van wonen en werken. In nauwe samenwerking met de bedrijven Senso, LG
Signature, Occhio en Gabriel – die zich ook in de Concept Gallery presenteren – is een
showroom-concept ontwikkeld dat de producten van al deze bedrijven op een inspirerende
manier voor het voetlicht brengt. De showroom wordt op donderdag 28 september om 18.00
uur officieel geopend.

De Concept Gallery biedt een mix van eigentijdse en klassieke Thonet-meubels. Te zien zijn onder
andere de massief houten tafel S 1090 met bijpassende zitbank, die in januari 2017 voor het eerst
gepresenteerd werden, en de bijzettafels S 18 en 1025. Andere eigentijdse ontwerpen in de
showroom zijn de stalenbuis-bank S 5000 van James Irvine, de loungefauteuil 808 van Formstelle
en het sculpturale vergadertafelsysteem S 8000 van Hadi Teherani. Het beeld wordt gecompleteerd
door de selectie van buighoutklassiekers uit de 19e eeuw en stalenbuis-iconen uit de Bauhaus-tijd.
De sledestoelen S 32 van Marcel Breuer en S 533 van Ludwig Mies van der Rohe, de
wereldberoemde Weense koffiehuisstoel 214 en de buighoutstoel 209 – onder andere in de
natuurlijke ‘Pure Materials’-uitvoering – laten zien welke unieke meubels Thonet de afgelopen 200
jaar in de markt heeft gezet.
Architecten, dealers en consumenten krijgen in de Concept Gallery een goede indruk van de
veelzijdige collectie van Thonet en kunnen er terecht voor deskundig advies over de meubels en
bijbehorende dienstverlening van de onderneming.
Officiële opening
Donderdag 28 september 2017, 18.00 uur
Concept Gallery Frankfurt
Bleichstraße 55-57 (in gebouw 'Turmcarrée')
60313 Frankfurt am Main

Contact
Tel. +49 (0) 69 26944223
Fax +49 (0) 69 26944226
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E-mail store.frankfurt@thonet.de
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 10.00 uur - 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 uur - 15.00 uur

Thonet pers contact Nederland
Spierenburg studio
Sabine Spierenburg
Churchilllaan 4-3
1078 EE Amsterdam
Nederland
Tel. +31 (0) 642 108 120
E-mail sabine@spierenburgstudio.com

Thonet pers contact internationaal
neumann communication
Claudia Neumann, Anne Polch-Jahn, 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 Chief
Executive Officer Brian Boyd, samen met Chief Operating Officer Michael Erdelt en Creative Director Norbert Ruf,
terwijl de vijfde en zesde generatie nakomelingen van Michael Thonet als vennoten en vertegenwoordigers actief bij
het bedrijf betrokken zijn.
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