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THOTHEM: 
NIEUW BELGISCH 
DESIGNMERK

Aan de inkomhal en in het restaurant van de design-
beurs BAD zag je eiken meubelstukken van Thothem 
staan. Ze zijn krachtig van ontwerp, maar toch subtiel 
aanwezig in de ruimte. Ze zijn vooral uitnodigend. 

ERVARING MEETS INNOVATIE
De collectie kwam tot stand toen een producent van 
eik, met tachtig jaar ervaring in de sector, in zee ging met 
interieurarchitect Peter Vanooteghem. De West-Vlaamse 
vormgever en docent vormgeving aan de Luca School of 
Arts, heeft de eerste collectie voor Thothem ontwor-
pen. Hij is ook art director van het merk, wat inhoudt 
dat hij de visie van het merk uitzet en bewaakt. Vanoo-
teghem zal designers rond zich verzamelen die conform 
met Tothem meubelstukken willen ontwerpen, met 
kwaliteitsvol eikenhout en voorzien van het PEFC-label. 
Een eerste samenwerking werd aangegaan met Michel 
Ingels voor het ontwerpen van een zitbank.

Aan de basis van het nieuwe merk in meubeldesign ‘Thothem, live natural’ ligt 
dubbel vakmanschap: kwaliteitsvol eik van een Belgische producent ontmoet 
hedendaagse Belgische vormgeving. Het resultaat is een collectie die een bijzondere 
energie uitstraalt. Thothem was half  februari te zien op de designbeurs BAD, 
op verschillende plaatsen. Het publiek kon de meubelstukken met PEFC-label 
uittesten en er tegelijk zijn mening over geven.

ROBUUST EIK MEETS HELDER DESIGN
Eik is een krachtig, duurzaam materiaal. Peter Vanoo-
teghem, ooit gestart als ontwerper van lichtarmaturen, 
houdt dan weer van transparantie. Zijn ontwerpen do-
mineren de ruimte niet, maar gaan ermee in dialoog. Met 
een stoere houtsoort creëert hij lichte meubelstukken 
die functioneren in verschillende interieurs en ruimtelijke 
contexten. Het materiaal krijgt fi nesse, het ontwerp vi-
taliteit. Het is deze benadering van design die Vanooteg-
hem nastreeft voor alle Thothem meubelstukken.

In de huidige collectie van Thothem zitten tafels, stoe-
len, zitbanken, kasten en verlichtingsarmaturen. Op de 
designbeurs kreeg het publiek inspraak en kon het feed-
back geven en suggesties doen over Thothem. •

Thothem is op zoek naar een agent voor de verdeling 
van het merk op de Belgische markt. Voor meer infor-
matie kunt u mailen naar info@thothem.com.


