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profiel

Alice Broeksma

2013 Kiora Z 2011 Starck K

2011 Starck K , Cassia, OpenSpace

2017 L-Cube, Darling New Duravit Rimless & SensoWash 2011 SensoWash Starck 3, Architec Urinal

2016 Cape Cod ligbad, ME (Starck MWT),  2010 PuraVida

 P3 Comfort wastafel, Stonetto 2009 Mirrorwall 

2015 Vero Badmeubel, Paiova 5, P3 Comforts gold 2008 e-mood, Blue Moon

2014 Inipi B gold, Happy D.2, Starck ligbad, SensoWash i 2007 2nd floor (Serie)

2013 OpenSpace Gold, St.Trop, Senso Wash C 2005 Fogo Konsole + Vero WT

2012 Nahho, Serie Esplanade, Serie Onto, Serie Darling New 2000 Happy D gestell

2016 ME (Starck), Stonetto 2009 PuraVida, Inipi

2015 SeWa Slim, Cape Cod WT + ligbad, Paiova 5 2007 Sundeck

2014 Vero best of best, SensoWash i 2005 Starck X badserie, Happy D.

2013 DuraStyle  badserie, Happy D.2 badserie 2003 Starck 3

2012 OpenSpace best of best, St.Trop 2002 Starck (schalen), Vero

2011 Nahho 2000 Dreamscape

2011 Serie Onto, Serie Darling New 2005 Ciotollo

2009 PuraVida, Starck K 2004 Starck 3

2007 Blue Moon 2002 In the Mood

2006 2nd floor 2000 Happy D.

Duravit

AWARDS
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MERK
Maakt sanitair keramiek, badmeubels, douchebak-
ken en ligbaden, wellness-systemen zoals douche-wc's, 
sauna's en accessoires. Zegt: ‘De wortels zijn de bron en 
geven ons de energie’. Die natuurterminologie is niet al-
leen een metafoor, het bedrijf probeert ook ‘in eenheid 
te leven’ met de natuur. Is partner en bevorderaar van 
het grootste natuurpark in Duitsland: beschermd gebied 
Schwarzwald. Gaat ‘naar beste vermogen’ verantwoord 
om met grondstoffen, en werkt met water- en warmte-
recuperatie. Ook door ontwikkeling van waterbespa-
rende producten (waterloos urinoir, energiezuinige 
ledverlichting) ‘en daar is het eind nog niet in zicht’. 
Vindt dat goede vormgeving nooit ten koste mag gaan 
van functionaliteit. Werkt met prominente ontwerpers 
om stijlgevoel aan te spreken ‘dat regionale eigenaardig-
heden en modetrends overschrijdt’. 

BEDRIJF
Begon twee eeuwen terug klein als nieuweling in de 
sector. Nu een internationaal ondernemende groep 
met 5800 medewerkers, € 432 miljoen omzet (2015), elf 
fabrieken tot in Kaïro en Sjanghai, en 32 verkooporga-
nisaties. Aanwezig in 130 landen. Centraal magazijn in 
Achern, Duitsland. Duravit Design Center in Hornberg 
in het Zwarte Woud, naar spectaculair en humoristisch 
ontwerp van designer Philippe Starck. Hier presen-
teert Duravit badkamers, badkamerdesign, designers 
en bouwgeschiedenis. De showroom in Meißen biedt 
ook alles aan badkamer- en wellnessproducten. In beide 
showrooms ‘volledig functionele droombadkamers’: 
slimme, ‘living bathrooms’. Duravit Nederland heeft 
sinds februari dit jaar een nieuwe directeur: Anita van 
den Heuvel.

INNOVATIES
• SensoWash
• DuraCeram
• DuraSolid
•  HygieneGlaze (antibacteriëel werkende  

keramiekglazuur)
• c-bonded randtechniek
• Randloze wc's

GESCHIEDENIS
1817  Georg Friedrich Horn richt in Hornberg in het 

Zwarte Woud aardewerkfabriek op en maakt 
vaatwerk 

1923  Onder de naam Duraba ontwikkeling van ster-
ker aardewerk 

 Zal later uitbreiden met sanitaire producten 
1950  Productie van aardewerk wordt omgezet naar 

porselein
1960 Nieuwe naam: Duravit
1994  Furore door Starck-1 Serie van topontwerper 

Philippe Starck
2004  Opening nieuw hoofdkantoor in Hornberg, 

ontwerp van Starck
2017 200-jarig jubileum

Luv van Cecilie Manz  [1]

Keramiek en hout 

verenigd in 

c-bonded  [2]

DuraStyle van 

Matteo Thun  [3]

Cape Cod van 

Philippe Starck  [4]

[2]

[3] [4]

[2]
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DESIGNERS

profiel

PHILIPPE STARCK Geboren in Parijs 
(1949). Zit als zoon van een vliegtuigconstructeur vaak 
onder de tekentafel van zijn vader te zagen, plakken en 
schaven. Erft vaders vindingrijkheid, en moeders ele-
gante levensstijl en poëtische kijk op de wereld. Zij sti-
muleert Philippe design te gaan studeren aan de École 
Nissim de Camondo in Paris. Eerste ontwerp opblaas-
bare objecten, wordt dan bekend door inrichting van 
privéruimten van de Franse president François Mitter-
rand in het Elysée (1983). Internationale ster door inte-
rieurontwerp voor Café Costes in Paris. Nu creëert hij 
‘intelligente’ objecten: Thomson TV, Samsonite koffers, 
waterkokers, messen, klokken, Aprilia motoren, scoo-
ters, Maclaren kinderwagens, Microsoft computermuis. 
Voor Duravit maakte hij Cape Cod [foto] en ME.

MATTEO THUN Geboren in Bolzano, 
Zuid Tirol (1952). Na studie aan de Academie Oskar 
 Kokosch ka in Salzburg en architectuurfaculteit in Flo-
rence, mede-oprichter van de legendarische Memphis 
groep (1981) die de pure functionaliteit van design-

objecten ter discussie stelt. Richt Studio Matteo Thun 
op in Milaan (1984) en is als creatief-directeur ver-
antwoordelijk voor Swatch (1990-1993). Krijgt drie 
keer de Italiaanse designprijs Compasso d'Oro. Side 
in Hamburg, het hotel dat hij samen met kunstenaar 
 Robert Wilson realiseert, krijgt de prijs Hotel van het 
Jaar (2001). Thun wordt opgenomen in de Hall of Fame 
in New York (2004). Ontwikkelt met Duravit een duur-
zaam badkamerprogramma, dat tegemoet moet komen 
aan alle eisen en toepassingen. Uit deze holistische aan-
pak ontstaat Serie DuraStyle: een compleet programma 
met optische lichtheid en formele eenvoud.

KURT MERKI JR. Geboren in Accra, 
Ghana (1978). Oudste zoon van een Zwitserse meu-
belmaker en een Ghanese modeontwerpster, die in de 
jaren zestig in Londen heeft gestudeerd. Kurt groeit op 
tussen Ghana en Zwitserland en leert het timmervak in 
de meubelfabriek van zijn vader: van snijplank tot mo-
derne meubels. Verhuist naar Zwitserland (1997), haalt 
in  Luzern zijn vakdiploma als meubelmaker (1999). 
Verhuist naar Zürich (2001) en werkt daar acht jaar als 
interieurarchitect voor architectenbureaus. Gaat naar 
Milaan (2008), studeert ontwerp aan de Scualoa Poli-
tecnica di Design. Haalt hier zijn Master in binnenhuis-
architectuur en productdesign. Werkt in Studio Anto-
nio Citterio in Milaan (2009). Opent een jaar later in 
Zürich eigen designstudio. Voor Duravit: Vero.
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CECILIE MANZ Geboren in Odsherred, op 
Sjaelland in Denemarken (1972). Dochter van bekende 
Deense keramiekkunstenaars. Studeert aan Deense 
 hogeschool voor design (1992) en University of Art and 
Design in Helsinki. Richt eigen bedrijf Manz Lab op 
(1998). Ontwerpt lampen, meubels en woonaccessoi-
res, met afnemers als Bang & Olufsen, Fritz Hansen en 
Mooment en Muuto. Opgenomen in MoMa-collectie 
New York, en Dansk Design Center. Maakt voor Du-
ravit badkamercollectie Luv: Scandinavisch minima-
lisme met tijdloze, zachte elegantie. Woont en werkt in 
 Kopenhagen.

SIEGER DESIGN Dieter Sieger geboren 
in Münster, Westfalen (1938). Studeert architectuur aan 
de Werkkunstschule Dortmund en richt eigen architec-

tuurbureau op (1964). Ontwerpt woningen, interieurs 
van zeil- en motorjachten, productdesign en standbouw 
voor beurzen. Ontwerpt voor Duravit badserie Giamo 
(1987), daarna Dellarco, Lavillette, Darling. Optimali-
seert met badkeramiek en badkamermeubelen ‘Series’ 
die dan nog nieuw zijn. Zijn zoons nemen in 2003 het 
roer over. Michael Sieger (geboren in 1968) is de creatie-
ve;  studeert Industriedesign in Essen en Produktdesign 
in Münster. Broer Christian (geboren in 1965) is mana-
ger. Voor Duravit ontwikkelen ze meer badkamercon-
cepten: 2nd floor, Darling New, X-Large en Happy D.2. 
Sieger Design ontwerpt ook producten voor Arzberg, 
Dornbracht, Sony en WMF.

EOOS DESIGN Sinds begin jaren '90 
 samenwerkingsverband van Martin Bergmann (gebo-
ren in Lienz/Oost-Tirol, 1963), Gernot Bohmann (Krieg-
lach/Styria, 1968) en Harald Gründl (Wenen, 1967). 
Ontwerpen meubels, produkten en winkels voor o.a. 
Armani, Adidas, Alessi, Bulthaup, Carl Hansen & Søn, 
Geiger, MatteoGrassi, Walter Knoll en Zumtobel. 
EOOS solo tentoonstelling in Oostenrijks museum voor 
toegepaste kunst (MAK, 2015). De ontwerpers laten 
‘oude gebruiken en instincten confrontatie aangaan met 
nieuwe technologie en getransformeerde omgeving’. 
EOOS programma luidt: Weens design op basis van po-
etische analyse. 15 technische patenten, 130 internatio-
nale awards. Voor Duravit de in 2012 met een Red Dot 
 bekroonde OpenSpace douche.


