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Sterrenrestaurant Steirereck in Wenen ingericht met stoelen van Thonet
Het gerenommeerde restaurant Steirereck is na de renovatie en uitbreiding deze zomer
ingericht met 70 stoelen van serie 190, die zijn ontworpen door Lievore Altherr Molina (2012).
Ze geven de eetruimte een vriendelijke en gastvrije uitstraling. Op de plaats waar vroeger het
terras van het restaurant lag – een van de beste ter wereld – zijn vier vleugels aangebouwd die
uitmonden in het aangrenzende park. Bij goed weer kunnen de tot aan de grond lopende
ramen naar boven worden weggeschoven, zodat bezoekers het gevoel hebben dat ze buiten
eten. Het idee om het park en het restaurant bij elkaar te brengen, is afkomstig van de
specialisten van PPAG architects. De uitgebreide renovatie is uitgevoerd onder leiding van
projectleider Manfred Botz.
Het oog van eigenaren Birgit en Heinz Reitbauer – tevens chef-kok van het restaurant – viel op de
Thonet-stoelen van serie 190 niet alleen vanwege hun fraaie vorm. Ook het grote zitcomfort en de
fluweelzachte uitstraling van het geslepen en geoliede hout vielen goed in de smaak. Voor hun
restaurant hebben ze gekozen voor model 192 PF met armleuningen en een elegante grijze
bekleding met stof Tokyo van Kvadrat.
De houten poten van de door Lievore Altherr Molina ontworpen stoelserie hebben een karakteristieke
conische, naar boven toe smaller toelopende vorm. Hierdoor maakt het klassieke ontwerp een lichte
en dynamische indruk. Het hout en de stof geven het model een warme en tegelijk comfortabele
uitstraling.
Restaurant Steirereck
Am Heumarkt 2A / im Stadtpark
1030 Wenen
Oostenrijk
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