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De nieuwe Thonet-zaalstoel S 260 – de perfecte combinatie van functie en
esthetiek
Met zijn strakke lijnenspel en moderne design is de nieuwe S 260 van Delphin Design bij
uitstek geschikt voor de flexibele inrichting van zalen. Daarnaast voldoet hij aan de
strenge normen voor stoelen in een rijopstelling. Het bijzondere aan de S 260 is het
eenvoudige mechanisme waarmee de stoelen aan elkaar kunnen worden gekoppeld.
Verder zijn de stoelen stapelbaar – zowel in de uitvoering met als in de uitvoering zonder
armleuningen. Hierdoor kunnen grote ruimten optimaal worden benut.

De S 260 kan op slimme wijze en zonder gebruik van gereedschap snel aan elkaar worden
gekoppeld. Dit is te danken aan de speciale frameconstructie, waardoor de stoelen nauwelijks hoeven
te worden opgetild. Verder voldoet de S 260 aan alle eisen van norm DIN 14703 voor stoelen in een
rijopstelling, waaronder de eisen in geval van calamiteiten.
De fraai vormgegeven stoel, een voortzetting van de succesvolle S 160-collectie, past ook goed in de
inrichting van moderne kantooren of openbare gebouwen. Door de slanke A-vorm kunnen de stoelen
compact aan elkaar worden gekoppeld. Zowel in de versie met als in de versie zonder armleuningen –
of als combinatie – kan de S 260 in een mum van tijd worden neergezet en worden opgestapeld. De
bijbehorende stapelwagen maakt het verplaatsen eenvoudig. De stoel is verkrijgbaar met een frame
van verchroomde stalen buis en met zitschalen in dezelfde uitvoeringen als serie S 160.
Naast serie S 260 presenteert Thonet op de Orgatec 2018 nog twee nieuwe producten die gebaseerd
zijn op het ontwerp van de succesvolle S 160 van Delphin Design: de stapelbare barkruk S 160 H en
stoel 160 met houten frame voor een sfeervolle projectinrichting.
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Wij ontvangen graag een presentexemplaar van de publicatie.
________________________________________________________________________________
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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