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 2018 JOENY VELDHUYZEN VAN ZANTEN

Joeny’s ‘Cubo’ lamp is een echte blikvanger. Iedere ‘Cubo’ is uniek, waarbij het 
individuele karakter bepaald wordt door de golfjes, belletjes en imperfecties die 

horen bij ambachtelijk, mondgeblazen glas. De ‘Cubo’ is perfect als sfeerverlichting 
en is ‘uit’ net zo mooi als ‘aan’ – dit is Dutch design én vakmanschap op zijn best. 
Of u nu de kleine, medium of grote schemer- of vloerlamp kiest, of de hanglamp 

neemt: ’Cubo’ is een aanwinst voor ieder interieur.  



CUBO

JOENY VELDHUYZEN VAN ZANTEN

In alles wat we maken of doen breekt onvermijdelijk een moment 
aan dat we dingen voor lief nemen en ‘blind’ worden voor de 
alternatieven. We doen wat we doen zoals we het doen, omdat 
we gewend zijn geraakt aan wat ‘vertrouwd’ voelt. Het is precies 
die blinde vlekken waarop Joeny Veldhuyzen van Zanten (1978) 
zich richt, zoekend naar oplossingen en een andere benadering 
van zowel vorm als functie. Zij herdefinieert traditie, met een 
focus op uniciteit. Na haar studie kunstgeschiedenis gooide Joeny 
het over een andere boeg, verhuisde naar Florence waar zij een 
beeldhouwopleiding volgde en in 2011 studeerde zij af aan de Gerrit 
Rietveld Academie, met een graad in Keramiek. Hierna vestigde zij 
zich als zelfstandig ontwerper. Toen Linteloo haar Cubo-lamp zag, 
voelden wij direct een sterke verbondenheid met haar benadering 
van de waarden van design en vakmanschap.

SPECIFICATIES

Glas: Mondgeblazen glas.  
Voet: Zwart (met textuur) gepoedercoat staal. 
Lichtbron: LED-module
Vermogen: 4,2 W
Dimbaar: Vloerlamp heeft een kabeldimmer. Hanglamp is dimbaar 
met een externe dimmer (niet inbegrepen)
Herkomst: Handgemaakt in Nederland

OPTIES

Glas: Amber, aquamarine, ruby of smoked brown.  
Maten: Vloer/tafellamp verkrijgbaar in drie maten, ook verkrijgbaar 
als hanglamp.

ONDERHOUD

U kunt de ‘Cubo’ 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

Cubo light frame  
large

Cubo light frame 
medium

Cubo light frame 
small

Cubo light

Cubo light suspension


