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Met ‘Balanced’ vindt ontwerper Dan Yeffet heel letterlijk een balans. Niet 
alleen is het silhouette een balanceer-hoogstandje waarbij het blad iets uit 

het midden ligt, maar ook de combinatie van materialen vormt een interessant 
evenwicht: koel glas met warm hout. Hetzelfde geldt voor de contrasterende 

vormen: een mollige, bolle voet met een slank, glad blad. De veelzijdigheid 
van ‘Balanced’, zowel in gebruik als qua uitstraling, wordt nog eens benadrukt 

door de variëteit in kleuren en afwerking.  



BALANCED

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

Blad: Massief eiken. 
Voet: Mondgeblazen Murano-glas. 
Herkomst: Handgemaakt in Nederland

OPTIES

Blad: Gerookt (behandeld met lijnzaadolie), of antraciet gebeitst 
(beschermd met een matte lak). 
Voet: Tobacco of fume. 
Bijzonderheden: Iedere combinatie van blad en voet is mogelijk. 

ONDERHOUD
 
Alle meubels van LINTELOO zijn met veel liefde en zorg 
gemaakt. Natuurlijk willen wij dat u er vervolgens zo lang 
mogelijk van geniet. Met het juiste onderhoud verlengt u de 
levensduur en daarom krijgt u bij ieder LINTELOO-meubel een 
onderhoudsboekje, dat u ook kunt downloaden op linteloo.com 
Uitgebreide informatie over onderhoud en reiniging, inclusief de 
aanbevolen producten, kunt u ook vinden op linteloo-care.nl

Massief hout: Hout is een natuurproduct, dat gevoelig is voor 
krassen, krimpen en uitzetten. Voorkom dit zoveel mogelijk door 
onderzetters te gebruiken, houten meubels niet te dicht bij een 
warmtebron te zetten en door de luchtvochtigheid in uw huis 
op 50-60% te houden. Met olie behandeld hout is gebaat bij 
regelmatig inwrijven met olie. Gelakt hout neemt u eenvoudig af 
met een vochtige doek.

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

large extra largemedium

set (M, L, XL)


