
ONTWERPINSPIRATIE

BOMBÉ
 2019 VISSER & MEIJWAARD

Het lijkt zo simpel en de inspiratie voor het ontwerp – de kussens van een 
tuinstoel – was zo bescheiden. Maar dit ‘Bombé’ kamerscherm – een ontwerp 

van Steven Visser en Vera Meijwaard, dat ook prima geschikt is als room 
divider – is een staaltje subtiele perfectie. Kijk naar de houten ‘scharnieren’ 

en u ziet direct hoeveel aandacht er is besteed aan het ontwerp en het 
productieproces. De gewatteerde bekleding geeft ‘Bombé’ een luxe uitstraling 
en toch is dit scherm reuze praktisch: eenvoudig te verplaatsen, ideaal om iets 

‘lelijks’ aan het oog te onttrekken, maar ook een perfecte manier om diverse 
zones in een ruimte te definiëren. 



BOMBÉ

VISSER & MEIJWAARD

Visser & Meijwaard is de ontwerpstudio van Steven Visser (1985) 
en Vera Meijwaard (1988) in Arnhem, waar beiden productontwerp 
studeerden aan de ArtEZ Academie. Zij zijn ambitieus, 
getalenteerd en hebben een interessante kijk op de schoonheid 
van soms zeer alledaagse objecten. Een imposante, Berlage-
achtige kast werd geïnspireerd door de pretentieloze lijnen van een 
simpele, grijze plastic krant. En het prachtige Bombé kamerscherm, 
dat zij ontwierpen voor Linteloo, grijpt terug op amper boeiende 
tuinkussens. Zij zien esthetiek waar die geen prominente rol 
speelde, halen het naar boven, vergroten het uit en maken er iets 
buitengewoons van. Het werk van Visser & Meijwaard strekt zich 
uit van interieurs tot conceptueel design en van presentaties tot 
set-design. Hun veelzijdigheid en unieke benadering bracht hun 
snelgroeiende internationale erkenning. 

SPECIFICATIES

Frame: Massief eiken of massief noten. 
Binnenwerk: Multiplex, bedekt met een laag PU-schuim. 
Bekleding: De samenstelling van stoffen hangt af van de keuze 
van de klant. Leer is aniline of gepigmenteerd (met beschermlaag). 
Herkomst: Handgemaakt in Nederland. 

OPTIES

Afwerking: Eiken: whitewash. Noten: naturel. Beschermende, 
matte lak. 
Bekleding: Vaste bekleding, keuze uit alle stoffen en leersoorten 
in de LINTELOO-collectie. Het aanleveren van eigen stof/leer 
is mogelijk. Voor een overzicht van de LINTELOO-stoffen en 
leersoorten, zie ‘Materialen’ op linteloo.com  
Bijzonderheden: Een set subtiele, rechthoekige metalen voetjes 
wordt meegeleverd; deze kunnen eventueel gemonteerd worden 
voor extra stabiliteit.

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

room divider walnut / oak
metrage (m) 6,00


