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Optimaal vergaderen met de nieuw vormgegeven conferentietafel S 8000
Design: Hadi Teherani, 2009
Op de Orgatec 2014 presenteert Thonet voor het eerst een nieuwe uitvoering van
conferentietafelsysteem S 8000. Deze ronde versie van de tafel was oorspronkelijk ontwikkeld
voor een speciaal project als uitbreiding van het originele ontwerp van de hand van de
gerenommeerde designer Hadi Teherani. De ronde tafel heeft een diameter van 2,80 meter en
combineert net als het rechthoekige model een krachtig design met een maximum aan
functionaliteit. Het tafelblad wordt slechts gedragen door een drie-assig roestvrijstalen frame,
waardoor de tafel als een kunstwerk in de ruimte lijkt te zweven. Diverse technische
uitbreidingsmogelijkheden maken de S 8000 tot een ideaal meubel voor het nieuwe werken.
De nieuwe vorm van Modern Conferencing
De nieuwe ronde tafel biedt plaats aan maximaal twaalf personen en creëert een sfeer van openheid
en vertrouwen waarin iedereen gelijkwaardig is. Dankzij de terughoudende vormgeving biedt de tafel
volop beenruimte en dus een hoog zitcomfort. De nieuwe vormgeving is in principe gebaseerd op het
oorspronkelijke rechthoekige model. Uitgaande van de vormentaal van Thonet, die eerder al een
bron van inspiratie voor Hadi Teherani vormde, staat ook bij het nieuwe model van de S 8000 het
onderstel als basiselement centraal. De gebogen roestvrijstalen sledevoet loopt als een lint door in
het tafelblad. Eventuele multimediamodules kunnen in het tafelblad worden geïntegreerd en op ieder
gewenst tijdstip worden aangepast aan de wensen en behoeften van de gebruikers. De kabels
worden daarbij onzichtbaar weggewerkt in het frame van de S 8000, zodat de futuristische uitstraling
van de tafel niet wordt verstoord.
De afdekplaat van de multimediavoorziening is uitgevoerd in roestvrij staal. Het tafelblad is leverbaar
in beuken gebeitst, esdoorn, essen, black cherry, eiken, walnoot en witte composietplaat.
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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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