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Som et modsvar til en verden fuld af larm og distraktion har
Wendelbo i samspil med den tyske designer Sebastian Herkner
skabt Case – en serie highback sofaer, som tilbyder ro, fordybelse
og komfort. Med et enkelt og skulpturelt ydre i kombination
med et blødt indre udgør Case en beskyttende kokon, hvorfra
man kan rette fokus mod arbejdet eller ramme pausen ind.
Samtidig bringer Case både hygge og skulpturelle elementer
til det offentlige rum, ligesom kombinationen af tekstil og træ
føjer en klædelig taktil fornemmelse til miljøet.

1.5 pers.: L125 x W94 x H133 cm
2 pers.: L170 x W94 x H133 cm
2.5 pers.: L210 x W94 x H133 cm
Påmonteret bord: Ø35 cm

Sebastian Herkners sans for detaljer samt hans intuitive fornemmelse for materialer
og formater kommer til udtryk i et nyt samarbejde med Wendelbo. Den tyske designer
med det internationale CV har endnu engang skabt et møbel, som er i overensstemmelse
med tiden og samtidig helt sit eget. Med Case highback sofaserien demonstrerer den
efterspurgte designer også, at han formår at gøre et voluminøst møbel visuelt let uden
at gå på kompromis med hverken komfort eller funktion.

Priser:
Fra 15.845 DKK inkl. moms

Case er både et arbejds- og pausemøbel – et møbel, der fungerer som et rum i rummet,
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og som i kraft af sin høje ryg- og sideelementer tilbyder ro og en oplevelse af at være
skærmet for omgivelserne. Sofaen, der fås i flere størrelser, har, sin volumen til trods,
et slankt og let udtryk. Smalle, polstrede elementer møder hinanden som et foldet
stykke papir. Et tilsvarende slankt sæde svæver i konstruktionen og skaber et dynamisk
spænd. Hele stellet står på smalle træmeder, der giver et yderligere løft til designet.
Indvendig er sofaen forsynet med blødt afrundede sæde- og ryghynder, løse puder
og polstrede sidehynder. Resultatet er en let sofa omsluttet af en beskyttende skærm.
For at løfte og lette udtrykket yderligere har Sebastian Herkner føjet en elegant detalje
til sofaens udvendige ryg, der folder sig ind under sofaen. Det designmæssige greb,
der bryder med det monumentale udtryk, skaber samtidig en indvendig skrå vinkel,
som udgør rygstøtte. Set bagfra giver den foldede ryg sofaen en skulpturel dimension.
Folden åbner også for konstruktionens kompleksitet og får sideelementerne til at
fremstå endnu slankere.
Case er et ideelt møbel til kontorlandskaber, vente- eller gangarealer, hvor der er brug
for at trække sig lidt tilbage. Den kan stå i sin egen ret eller i grupper efter behov. Der
kan føjes et lille rundt bord til sofaen, som giver mulighed for at stille en laptop, lægge
sin telefon, notesblok eller måske en kop kaffe. Case er velegnet som ramme om en
fortrolig samtale, hvor generende støj lukkes ude.
Fås i et bredt udvalg af tekstiler.

/ Case er et system af highback sofaer i forskellige størrelser. Den tyske designer Sebastian
Herkner har skabt designet i samspil med Wendelbo, der hermed tilbyder et nyt funktionelt
møbel til det offentlige rum.

