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De vindingrijkheid van de mens lijkt eindeloos. Geef een boer, waar ook 
ter wereld, een heuvel en hij begint met het aanleggen van terrassen. Het 

resultaat is altijd adembenemend, of het nu gaat om de rijstsawa’s van Bali of de 
maisplantages van de Inca’s. Wanneer de zon op deze terrassen valt, ontstaat 

een steeds veranderend spel van licht en kleur. Dit fenomeen inspireerde 
Sebastian Herkner tot het toepassen van zowel platte als golvende keramische 

platen in zijn ‘Terrace’ tafels: elk formaat heeft zijn eigen ‘landschap.  



TERRACE

SEBASTIAN HERKNER

‘Er zit een zekere gevoeligheid en identiteit in mijn werk die de 
functie, het materiaal en de details benadrukt.’ Sebastian Herkner 
(1981) studeerde productontwerp aan de Hochschule für Gestaltung 
in Offenbach. Hij liep stage bij Stella McCartney in Londen, 
waar hij zijn liefde en flair voor kleur, materiaal en de verbinding 
daartussen verder ontwikkelde – een aspect dat zijn werk nog 
steeds kenmerkt. Al in 2006 begon Sebastian zijn eigen studio en 
sindsdien is hij betrokken geweest bij projecten voor een breed 
gamma aan bedrijven en instellingen, waarbij zijn internationale 
bekendheid snel toenam. Zijn prijzenkast puilt inmiddels uit en 
Maison&Objet noemde hem in 2019 zelfs als ‘Designer of the Year’. 
Sebastian koppelt een onvoorwaardelijke liefde voor traditioneel 
vakmanschap aan een goed gevoel voor nieuwe technieken, een 
combinatie die resulteert in geraffineerde vormen en tactiele 
texturen – een perfecte match met Linteloo, dus.

SPECIFICATIES

Onderstel: Gepoedercoat staal (zwart, met structuur).
Blad: Geglazuurd keramiek. 
Belangrijk: Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
Herkomst: Handgemaakt in Nederland.

OPTIES

Blad: Leverbaar in Engels groen, Toscana rood, wolk wit, Grafiet 
grijs, kaneel bruin of honing geel. Let op: kleuren en texturen 
kunnen niet gemixt worden. 

ONDERHOUD
 
Simpelweg afstoffen met een licht vochtig doekje.

GARANTIE

Op de romp van iedere LINTELOO-bank of -fauteuil bieden wij 
10 jaar garantie. Op kussens, bekleding en andere LINTELOO-
producten bieden wij 3 jaar garantie, met een afschrijving van 
1/3 per jaar. Bewaar uw factuur of aankoopbon zorgvuldig. Van 
garantie uitgesloten zijn:

 Normale slijtage, beschadigingen en verkleuring van de 
bekleding (stof en/of leer).

 Plooivorming, afwijkingen in kleur en structuur en andere 
oneffenheden die behoren tot de natuurlijke eigenschappen van 
stoffen, leer en/of hout.

 Klachten met betrekking tot stoffen en/of leersoorten die niet 
afkomstig zijn uit de reguliere LINTELOO-collectie (op speciaal 
verzoek geleverde stoffen en/of leersoorten)

 Schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik, onvoldoende 
of verkeerd onderhoud, of reparaties uitgevoerd buiten de 
verantwoordelijkheid van LINTELOO om. LINTELOO hanteert 
de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Centrale Bond van 
Meubelfabrikanten, zie hiervoor linteloo.com.Heeft u vragen? 
Neem alstublieft contact op met uw LINTELOO-dealer of met 
LINTELOO’s klantenservice.



AFMETINGEN

TERRACE

side table 85 x 45

coffee table 90 x 90 coffee table 135 x 90

side table 65 x 45

coffee table 90 x 65

side table 90 x 20

coffee table 90 x 45


