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Converseren = een gesprek hebben. En inderdaad, de geweldige, te vroeg 
overleden ontwerper Faas van Dijk hiel ervan om urenlang, pratend aan tafel 
te zitten, bij voorkeur met een glas wijn en een bord lekker eten. Geen wonder 

dus, dat dit ontwerp van Faas ‘Converse’ heet. Want deze tafel nodigt uit tot een 
goed gesprek. En wanneer er niemand omheen zit, is ‘Converse’ een tafel om 

óver te praten, met zijn asymmetrische blad en prachtige, taps toelopende voet. 



CONVERSE

FAAS VAN DIJK

In het begin van de Jaren ’90 was de legendarische woonwinkel 
‘Het Binnenhuis’ dé plek in Amsterdam waar je naartoe ging voor 
topdesign. Boven de winkel begon een jonge Faas van Dijk (1959) 
zijn interieurontwerpbureau: Food for Building. Faas was een 
autodidact, die een groeiende collectie stoelen, kasten, bedden en 
tafels creëerde, die niet misstond tussen de grote Italiaanse merken 
die verkocht werden in de winkel. In zijn vroege werk werd Faas 
geïnspireerd door grootheden als Jean-Michel Frank en Christian 
Liaigre, maar al snel vond hij zijn eigen vormentaal, gekenmerkt 
door heldere lijnvoering en een ambitieus gebruik van materialen. 
In 2007 was Faas de eerste ontwerper die door Linteloo benaderd 
werd om een serie te ontwerpen voor hun Verden-collectie – een 
platform voor jonge ontwerpers, die hier hun eigen grenzen 
konden  verkennen, ondersteund door onze kennis en expertise. 
Faas overleed helaas in 2012, maar zijn ontwerpen hebben sinds 
hun geboorte niets aan actualiteit ingeboet.  

SPECIFICATIES

Blad en voet: 2 mm geborsteld eiken fineer, donkerbruin gebeitst 
en beschermd met een transparante matte lak.   
Herkomst: Handgemaakt in Italië.

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

Houtfineer: Met een vochtige doek maakt u houtfineer eenvoudig 
schoon. Gebruik geen schuurmiddelen of glansmiddelen met 
siliconen. Een gefineerde tafel kan niet geschuurd en opnieuw 
afgewerkt worden.

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
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