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Rest /  
En bænk med stort 
potentiale 

Den tyske designer Sebastian Herkner, der har opnået 
international anerkendelse for sin evne til at forene de organiske 
former med det stringente udtryk, har skabt en multifunktionel 
bænk for Wendelbo. Rest fungerer både som en mindre sofa 
eller en stor stol, og egner sig til det private hjem såvel som i 
offentlige settings.

Sebastian Herkner har med vanlig fornemmelse for funktion, materialer og detaljer, 
udviklet en elegant bænk for Wendelbo. Bænken, der har fået navnet Rest, er netop 
tænkt til den lille pause eller som et blødt og skærmende afsæt for en arbejdssituation. 
Helt i tråd med Sebastian Herkners designfilosofi rækker Rest ud til mennesker. Hans 
formsprog appellerer således både til følelser og fornuft.

Rest består helt enkelt af to bøjede, polstrede elementer, som møder hinanden i 
et blødt favntag – et designmæssigt greb, der gør konstruktionen selvbærende og 
overflødiggør eventuelle ben og sokler. Koblingen imellem den vertikalt stræbende 
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ryg og det horisontale sæde giver samtidig Rest et dynamisk og let udtryk.

Den ene ende af det slanke sæde skærmes af ryggen imens den anden ende lægger lidt 
afstand til rygstøtten. Det giver mulighed for at sidde på tværs i sofaen i en afslappet 
position, lænet op ad rygstykket, eller at tage et mere uformelt ophold i den modsatte 
ende. Asymmetrien sikrer således at bænken kan anvendes på flere måder, og tilfører 
designet en vis transparens.

Sebastian Herkner forklarer, at han forestiller sig sofaen som et funktionelt og dekorativt 
element i en lille butik, i et indgangsparti, i et hjørne af soveværelset, en lounge setting 
eller andre steder, hvor der er brug for at vente, tage en pause eller sidde med sin 
tablet og arbejde. 

Bænken fås med et integreret, rundt bord, hvor man kan stille kaffekoppen, lægge 
bogen fra sig eller give computeren et fast underlag. 

Fås i et bredt udvalg af tekstiler.

/  Rest, designet af Sebastian Herkner, er tænkt som et funktionelt og fleksibelt møbel, der indbyder 
til kommunikation på flere niveauer.
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