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Mate / 
Et imødekommende bord 

Et godt møbel skal række ud til omverdenen med et indbydende 
formsprog, og det skal, ifølge den tyske designer Sebastian 
Herkner, have potentialet til at indgå i et livslangt fællesskab 
med sin ejer. Den filosofi ligger bag det nye Mate bord, som 
designeren har udviklet for Wendelbo.

Små virkemidler kan have en stor effekt, og en overraskende fornyelse af en velkendt 
konstruktion formår ofte af at pirre øjet og føje nye æstetiske dimensioner til selv 
et mindre møbel. Sådan en overraskelse har den tyske designer Sebastian Herkner 
integreret i Mate – et funktionelt og dekorativt bord, som netop nu introduceres til 
Wendelbos kollektion.

Mate består af en kegleformet sokkel og en rund bordplade, som er forbundet gennem 
en slank søjle, der i stedet for at tage den lige vej mellem to punkter, lægger sig skråt 
op ad soklen. Den skråtstillede søjle, der går helt til gulvet, giver Mate et dynamisk 
og fremadstræbende udtryk, og får samtidig bordpladen til at svæve på et elegant 
balancepunkt. 

Sebastian Herkner har anvendt det helt særlige designmæssige greb for at tilføre Mate 

Design:

Sebastian Herkner

Dimensioner:

Ø38 x H50 (fod H28)

Priser: 

6.995 DKK inkl. moms



en venlig imødekommenhed. Bordpladen flyder bogstavelig talt hen imod brugeren og 
der skabes en oplevelse af, at bordet nærmest læner sig ind mod lænestolen, sofaen 
eller sengen, lidt ligesom en trofast følgesvend. Møblet har en næsten menneskelig 
karakter – deraf navnet Mate.

Designeren har bevidst arbejdet med symbolik og arketyper, og som, det er kendetegnende 
for Sebastian Herkner, har han ladet de små detaljer få stor indflydelse på det samlede 
udtryk. Han forestiller sig denne lille hjælper i mange forskellige indretninger, lige fra 
stuens læsehjørne til hotellets lounge.

Mate er fremstillet i ege finer og fås i sort eller brun bejdset.

/  Mate, designet af Sebastian Herkner, fungerer også i en gruppe bestående af flere borde – 
eventuelt foran sofaen, hvor de skråtstillede søjler vil udgøre et vitalt, grafisk mønster.
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