
ONTWERPINSPIRATIE

ALTO
 2017 DAN YEFFET

Denk aan een wolk, uit de lucht geplukt door een onschuldig kind dat ‘m niet 
wou laten gaan en het wolkje voorgoed bij zich hield, gevangen in gouden 
ringen. ‘Alto’ is een pure, chique lamp, die bestaat uit vier glazen bolle – op 
een gladde, marmeren voet- -, die zo gestapeld zijn dat het lijkt alsof ze in 

één vorm geblazen zijn. Het vakmanschap en de precisie die nodig is om een 
ontwerp met dit silhouette in glas te blazen is echt onvoorstelbaar. 



ALTO

DAN YEFFET

Het levensmotto van Dan Yeffet is ‘definities zijn beperkingen’. 
Geen wonder dat zijn werk het complete scala van design omspant. 
Of het nu gaat om meubels of lampen, productontwikkeling of 
conceptueel design, Dan vindt het een uitdaging om de grenzen 
van vakmanschap én techniek op te zoeken en te doorbreken. 
Dan werd in 1971 geboren, in Jeruzalem, waar hij studeerde aan 
de Bezalel Academie, waarna hij verhuisde naar Amsterdam, waar 
hij afstudeerde aan de Gerrit Rietveld Academie met een BA in 
industrieel- en productontwerp. Hierna startte hij zijn eigen studio, 
waarmee hij in 2005 naar Parijs vertrok. Zijn designesthetiek 
is simpel en sterk, met innovatief gebruik van hoogwaardige 
materialen en een oog voor perfectie: de ideale match met Linteloo.

SPECIFICATIES

Glas: Mondgeblazen glas
Glas kleur: Fume
Ringen: Messing
Voet: Emperador marmer
Lichtbron: LED strip
Vermogen: Grote Alto 20W. Kleine Alto 9W
Dimbaar: Ja, touch dimmer
Herkomst: Handgemaakt in Italië

OPTIES

Maten: Verkrijgbaar in twee maten

ONDERHOUD

U kunt ‘Alto’ simpelweg afnemen met een 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

Alto small Alto large


