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The fifties reloaded! De nieuwe loungemeubelserie S 650 van Thonet
Ontwerp: Thonet Design Team: Sabine Hutter, 2015
De zitelementen van serie S 650 bieden een royaal zitoppervlak om ontspannen te zitten. Ze
kunnen prima los van elkaar staan, maar zijn ook flexibel te combineren tot een zitlandschap.
Het design, dat is geïnspireerd op een klassiek Thonet-loungemeubel uit de jaren 50, heeft een
stabiele en tegelijk lichte uitstraling: het lijkt alsof de gestoffeerde rugleuning slechts licht
tegen het ranke stalen buisframe aanleunt. Het ruime, diepe zitoppervlak van het comfortabele
en gezellige zitmeubel is vooral in wacht- en ontvangstruimten ideaal om relaxed te zitten of
een praatje te maken. De flexibele serie biedt volop combinatiemogelijkheden voor elk
interieur: als een- of tweezitter, met of zonder armleuningen of tussentafel.

Veel zitruimte om in stijl te 'chillen': serie S 650 is zo royaal vormgegeven, dat de gebruiker ook een
handtas of krant gemakkelijk naast zich neer kan leggen. De tweezitsbank biedt voldoende privacy in
publieke ruimten, terwijl de open vormgeving ook mogelijkheden biedt voor een gesprekje met medewachtenden. De lage rugleuning is ideaal om een arm op te leggen en zo een ontspannen en
communicatieve houding aan te nemen. De verschillende zitelementen kunnen met elkaar worden
gecombineerd – naast elkaar, tegenover elkaar of in een hoekopstelling. De tussentafel, die optioneel
tussen twee zitelementen kan worden geplaatst en zonder gereedschap kan worden gemonteerd en
gedemonteerd, vergroot de mogelijkheden van deze serie.
Naar wens kunnen stalen buis-armleuningen worden toegevoegd, die het zitmeubel elegant omlijsten
zonder het zwaar te maken. Het stalen buisframe is behalve in een klassiek verchroomde uitvoering
tevens verkrijgbaar in verschillende stijlvolle lakkleuren. Verder is er voor de stoffering keus uit
diverse materiaalcombinaties met leder of stof, zodat het zitmeubel perfect aan de individuele smaak
kan worden aangepast. Dankzij de flexibiliteit qua materiaal en samenstelling van de verschillende
zitelementen kan iedereen met de diverse mogelijkheden spelen en een eigen look creëren –
kleurrijk, decent of urban.
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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 manager actief bij het
bedrijf betrokken zijn.
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