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Het hoofdconcept voor dit meubilair is om een functionele en innovatieve bar te 
creëren die een goede zichtbaarheid van de producten biedt en tegelijkertijd de 
nadruk legt op een intieme interactie tussen klant en barista. De geometrie, het 
ontwerp, de materialiteit en de hoogte van het werkblad elimineren de visuele 
barrière die gewoonlijk wordt gecreëerd door standaard etenswaarvitrines om een 
uitnodigende open keuken/leefruimte te creëren.

Voor het hoofdloket van het nieuwe café Lebkov & Sons in Amsterdam is een nieuw 
ontwerp ontwikkeld. Dit meubelstuk is het middelpunt dat de gehele caféruimte 
organiseert en structureert. Alle cafe-programmering, zoals zitplaatsen, werkruimten 
en de open keuken, zijn gearticuleerd rond deze centrale bar. Deze configuratie 
creëert een verscheidenheid aan verschillende ruimtes met verschillende ervaringen 
en nieuwe manieren van sociale interactie voor zowel gasten als barista’s.

Het ontwerp met het centrale element wordt gekenmerkt door het contrast 
tussen de rigide, geometrische glazen vitrine en de organische driedimensionale 
toonbank waarin deze is ingebouwd. De verrassende beweging van de toonbank 
wordt gecreëerd door Wood-Skin-bekleding. Dit is een nieuw flexibel en modulair 
composietmateriaal gemaakt van houten panelen met gegraveerde patronen. Die 
panelen kunnen worden gevouwen om organische vormen te geven aan objecten 
en meubels. Dit nieuwe composietmateriaal is sterk en bestendig en combineert de 
stijfheid van traditionele materialen (zoals hout) met de flexibiliteit van een textiel. Met 
deze technologie kan het paneel langs de «digitale scharnieren» worden gevouwen, 
zoals een stuk origami. Vanuit de platte toestand evolueert het materiaal naar een 
driedimensionale staat waar het eindeloze vormen en functies kan aannemen.

Het Wood-Skin-materiaal werd gekozen vanwege zijn modulaire en flexibele 
eigenschappen en was de manier om het Lebkov-patroon van zwart-witte tegels 
opnieuw uit te vinden, waarbij zwarte vierkanten zich vermengen met lichte vierkanten. 
Deze houten bekleding wordt ook gebruikt voor andere meubels, zoals de tafels, de 
bibliotheek en de muren, en zorgt voor continuïteit in het hele café.

De nauwe interactie tussen klant en barista wordt benadrukt door de lage glazen 
vitrine, die onder ooghoogte wordt geplaatst, die transparantie door de ruimte en een 
betere zichtbaarheid van de producten biedt. Dankzij de modulariteit van de Wood-
Skin en de aanpasbare geometrie, worden producten op verschillende gekoelde trays 
geplaatst die gemakkelijk in de toonbank passen. De trays kunnen worden aangepast 
in grootte en hoogte.

De Wood-Skin-bekleding creëert verrassende bewegingen op het oppervlak van de 
toonbank, waardoor het een uniek aanpasbaar meubelstuk is, zoals een functioneel 
kunstwerk.
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Lebkov & Sons   Wood-Skin proces

PROCESS

The WOOD-SKIN® process transforms rigid materials into 3D 

products, sheets of a “programmable” composite with the 

potential to be coded and to obtain a specific form thanks to 

the one step fabrication process. The patented technology 

allows the panel to fold along the “digital hinges”, just like 

an origami would. From the flat state, the material evolves 

into the three-dimensional state where it can take endless 

shapes and functions without loose the original strength.

Possibilities are endless and software driven, giving to the 

designer a whole new design grammar to bring their most 

creative ideas to life.

WOOD-SKIN® gave, at first, organic shapes capabilities to 

wooden panels, in many different aesthetics thanks to the 

various range of wooden veneers.

Thanks to virtuous partnerships with selected Italian and 

international brands, it is a process applied to many different 

rigid materials such as aluminum, solid surface or HPL, giving 

them a new three-dimensional life.

Classic A pattern | Finnish birch
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Stijf materiaal
Hoogwaardige textielkern
Stijf materiaal

Transformatie van de 

ontworpen vormen 

in stijve origami-

oppervlakken.

Elke laag kiezen om 

het perfecte slimme 

materiaal voor het 

project te maken.

Productiestap om 

complexe 3D-vor-

men te maken.

Installatie en vorm-

ing van de panelen 

ter plaatse door het 

team.


