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Thonet is Gold Member van Green Globe
Duitse designmeubelfabrikant onderscheiden voor bijzonder duurzaam beleid
Het bedrijf uit Frankenberg is vanaf nu een van de ‘gold members’’ van Green Globe. Deze
kwalificatie is bestemd voor bedrijven die zich onafgebroken inzetten voor duurzaam beleid en
die de afgelopen vijf jaar hebben voldaan aan de criteria van de internationaal erkende GreenGlobe-Standard-certificering. Voorwaarde hiervoor is een buitengewoon verantwoord
ondernemerschap met betrekking tot natuurlijke hulpbronnen, medewerkers en lokale
gemeenschappen.
“Met de omschakeling op 100% groene stroom hebben we de weg vrijgemaakt voor een duurzame,
toekomstgerichte productie”, vertelt hoofd Kwaliteitsmanagement Mirko Nordheim over een van de
belangrijkste ontwikkelingen bij Thonet in de afgelopen vijf jaar. Na de energie-audit volgens
EN 16247-1 is een stappenplan ontwikkeld voor verdere energiebesparingsmogelijkheden. In 2016
zal Thonet hier intensief mee aan de slag gaan. Voor de producent van beroemde klassiekers uit de
meubelgeschiedenis, zoals de Weense koffiehuisstoel 214, is duurzaamheid een essentieel
onderdeel van de bedrijfsfilosofie. “Van materiaalkeuzes en productie tot en met reparaties staat ons
hele productieproces in het teken van de hoogste kwaliteit. Alleen zo kunnen we de lange levensduur
van onze meubels waarborgen. Al onze meubels bestaan uit losse componenten die afzonderlijk
vervangen en als afval duurzaam verwerkt kunnen worden”, zegt Nordheim. Thonet neemt zijn
maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en heeft duidelijke duurzaamheidsdoelen
geformuleerd. Verder heeft het diverse initiatieven in het leven geroepen op het gebied van
productontwikkeling, productie en management. Welke dit zijn, kunt u nalezen op de website van
Thonet.
Het Green-Globe-certificaat is een onderscheiding voor duurzaam beleid in de branches toerisme,
horeca, evenementen en in diverse industriesectoren. De bedrijven worden regelmatig bezocht door
auditoren die controleren of aan de internationaal erkende criteria wordt voldaan.
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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. +31 646 484983
E-Mail belgium@thonet.de
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Thonet pers contact internationaal
neumann
Claudia Neumann, Anne Polch, 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 Thorsten Muck,
terwijl de vijfde en zesde generatie nakomelingen van Michael Thonet als vennoten en sales managers actief bij het
bedrijf betrokken zijn.

2

