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‘Linum’  is de Latijnse naam voor vlas, het hoofd 
bestanddeel van de Linum Chair. 

De zitting van de stoel is gemaakt van 100% 
hernieuwbare en natuurlijke materialen. Het ini-
tiatief achter de stoel is het ontwikkelen van een 
betaalbaar en volledig cradle2cradle product wat 
zonder enige schade aan het milieu weer terug 
te brengen is in de natuur. Niet alleen als mooi 
design-product maar vooral als inspiratiebron voor 
wat er allemaal mogelijk is door hernieuwbare en 
natuurlijke materialen te gebruiken. 

De zitting van de stoel is vanuit 1 vorm gemaakt, 
volgens een speciaal door PLANQ ontwikkelde 
techniek en uiteindelijk ook weer om te vormen in 
iedere andere gewenste vorm. De zitting is ge-
maakt van vlas in combinatie met een biobased 
plastic, gemaakt uit natuurlijke reststromen uit de 
voedingsindustrie. 
De zitting van de stoel wordt ondersteund door 
een eiken onderstel gemaakt uit lokaal resthout in 
een mid-century style, volledig handgemaakt en 
met lokale bronnen. 

Naast de standaard optie van Vlas is de stoel ook 
verkrijgbaar met Hennep. 
Én natuurlijk wordt de huidige berg aan afval niet 
vergeten! Inmiddels is de Linum Chair ook ge-
maakt van oude- juten koffiezakken, spijkerbroek-
en en bedrijfskleding!
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De Linum Chair is onderdeel van ons label; Rezign, een meubellijn bestaande uit hernieuwbare- 
en rest- materialen. Met Rezign bieden wij een natuurlijk en duurzaam alternatief op de huidige 
meubelindustrie.

rezign.

We believe in simplicity and thinking different. We challenge the daily   
status quo by showing the quality of nature through beautiful designed 
products.
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