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Herfstactie met S 411/412 en B 97 b: twee legendarische klassiekers van stalen
buizen uit het huis Thonet in één pakket
Design: Thonet, 1932 (S 411) en 1933 (B 97 b)
Slechts voor korte tijd: bij aankoop van een ‘Freischwinger’-fauteuil S 411/412 in lederen uitvoering
komt er een bijzettafel B 97 b gratis erbij. De ontwerpen van de meubels dateren uit de jaren 30 van
de vorige eeuw, de tijd van de boom in stalen buizen. Dankzij het gemeenschappelijke materiaal
vormen zij een harmonisch duo. De herfstactie is geldig t/m 31 januari 2014 bij aankoop van een
fauteuil in leren uitvoering. Deze is in 60 verschillende kleurvarianten leverbaar.
Kenmerkend voor de S 411 en zijn iets grotere variant S 412 zijn tijdloosheid en een hoog zitcomfort. Het
frame is edel verchroomd, de volumineuze polsters zijn voorzien van een binnenvering. Het comfort gaat
gepaard met een lichtheid die alleen een ‘Freischwinger’ kan hebben. Geïnspireerd werden de Thonet
designers van de S 411 onder meer door de meubels van stalen buizen uit de tijd van het Bauhaus.
Stalen buis ontmoet stalen buis: de sobere bijzettafel B 97 b vormt samen met de fauteuil een vloeiende
optische eenheid. Buiten het aanbod bestaat er ook de mogelijkheid om aanvullende elementen bij de
meubels te bestellen. Een hocker bij de fauteuil dient als voetenbankje, en de bijzettafel is in de set B 97
samen met een kleinere versie verkrijgbaar. De bijzettafels kunnen handig in elkaar worden geschoven, maar
ook afzonderlijk worden gezet.
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