
ICONS 
OF THONET

ACTIE 3 – DINING
ACTIEPERIODE: 15 JUNI T/M 14 OKTOBER 2021 



200 JAAR DESIGN-ICONEN

In onze unieke en lange geschiedenis hebben we steeds weer klassiekers op de markt gebracht, 
die in hun tijd modern waren en nu als culturele pareltjes interieurs verrijken over de hele wereld. 
Onze geschiedenis is rijk aan mijlpalen en baanbrekende innovaties op het gebied van materiaal, 
vormgeving en productietechniek. 



ACTIE 3

DINING



DINING

De eetkamer – middelpunt in elk huis 

Eten, koffie drinken, spelletjes doen of gewoon gezellig samen zitten en met elkaar praten: 
de eettafel is de plaats waar het gezinsleven zich afspeelt. De tafels en stoelen van Thonet 
laten zich goed met elkaar combineren en geven eethoeken en eetkamers een bijzonder 
cachet.



Sledestoel S 32/S 64  Eettafel S!1070/S!1071/S!1072

ACTIE 3 – DINING

CLASSIC DINING ‘TUBULAR STEEL’: 15 JUNI 2021 T/M 14 OKTOBER 2021

15% 
korting*

* op de catalogusprijs incl. btw  
Minimumaantal stoelen: 

4 stuks 
 





Buighoutstoel 209/210 Eettafel S!1070/S!1071/S!1072

ACTIE 3 – DINING

CLASSIC DINING ‘BENTWOOD’: 15 JUNI 2021 T/M 14 OKTOBER 2021

15% 
korting*

* op de catalogusprijs incl. btw  
Minimumaantal stoelen: 

4 stuks 
 





ACTIE 3 – DINING

CASUAL DINING: 15 JUNI 2021 T/M 14 OKTOBER 2021

Houten stoel 118 Tafel 1500

15% 
korting*

* op de catalogusprijs incl. btw  
Minimumaantal stoelen: 

4 stuks 
 



ACTIE 3 – DINING

FINE DINING: 15 JUNI 2021 T/M 14 OKTOBER 2021

Buighoutstoel 520 Tafel 1500

15% 
korting*

* op de catalogusprijs incl. btw  
Minimum aantal stoelen: 

4 stuks 
 





DE ACTIE VOOR KLANTEN

• Deze actie is alleen geldig bij deelnemende Thonet-dealers      

• In de actieperiode van 15 juni t/m 14 oktober 2021 ontvangen klanten bij aanschaf van de      
actieproducten 15% korting op de catalogusprijs (incl. btw)           

• Deze korting is geldig voor alle sledestoelen en stoelen met vier poten van de series            
S!32/S 64, 209/210, 118 en 520 alsmede voor de tafels S!1070/S!1071/S!1072 en 1500 in de             
standaarduitvoering en de ‘Pure Materials’-uitvoering uit onze actuele catalogus                   

• Het minimumaantal stoelen bedraagt 4 stuks (van hetzelfde model en in dezelfde uitvoering)


