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CUP OF TEA
 2007 HENK VOS

Ligt u graag lekker op de bank om een boek te lezen – of te doen alsóf u een 
boek leest – en heeft u geen zin om u rollend uit te strekken richting de salon-
tafel? Maar is er gewoon geen andere plek voor uw kop thee, tenzij u ‘m wie-
belig overeind probeert te houden op uw knie? ‘Cup of tea’ is het veelzijdige 
antwoord. U kunt dit kleine, lichte bijzettafeltje overal neerzetten en u schuift 
hem simpel over de zitting naast u. En maakt u zich geen zorgen, op ‘Cup of 

tea’ past ook prima een glas wijn.  



CUP OF TEA

HENK VOS

Het ontwerpmotto van Henk Vos? ‘Beter leeg dan lelijk.’ Zijn 
meubelontwerpen waren even uitgesproken, eerlijk en recht-
door-zee als je zou verwachten van een man die geworteld was 
in de zware Groningse klei. Toen zijn vader, Wiebe Vos, in 1963 
plotseling overleed, nam de 23-jarige Henk – afgestudeerd aan de 
Rotterdamse Academie – de meubelmakerij over, die al generaties 
in de familie was. Met zijn jonge, avontuurlijke geest wist hij er 
een toonaangevend interior designimperium van te maken: Vos 
Interieur. De Vos-familiebanden zijn sterk: in 1996 ontwierp Bart 
Vos, de zoon van Henk, de baanbrekende nieuwe concept store 
van de firma: ‘Maupertuus’. Zijn andere zoon, Roderick, volgde ook 
in zijn vaders voetstappen. Een paar van de ontwerpen van Henk 
Vos voor Linteloo dateren uit het prille begin van ons merk en hun 
tijdloze kwaliteit heeft ze tot iconen van goed ontwerp gemaakt. 
Henk overleed in 2020, maar hij heeft voorgoed zijn sporen 
nagelaten. 

SPECIFICATIES

Geheel: Massief eiken, versterkt met een (onzichtbaar) metalen 
frame.  
Herkomst: Handgemaakt in Nederland.

OPTIES

Afwerking: Naturel (behandeld met lijnzaadolie), of antraciet 
gebeitst (beschermd met een matte lak). 

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.
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