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De slanke, vrijdragende slede geeft de ‘Figilio’-serie zijn lichtvoetige, verfijnde 
en elegante uitstraling. Tegelijkertijd roepen de dikke kussens en stoere 

binnenstebuiten-naden ‘kom, ga lekker zitten en relax!’ Door de flexibiliteit in 
de bekledingsopties biedt ‘Figilio’ een indrukwekkend niveau van maatwerk, 

waarmee een geheel eigen meubel gecreëerd kan worden.   



FIGILIO

MARCEL WOLTERINCK

Toen Marcel Wolterinck in 1986 zijn bloemenwinkel in Laren 
opende, kon hij nog niet bevroeden dat hij al snel uit zou groeien 
tot een van de bekendste representanten van Dutch design. 
Zijn bloemcreaties, met hun direct herkenbare Wolterinck-
signatuur, evolueerden tot interior designprojecten over de hele 
wereld. Vanzelfsprekend werkt Marcel graag met hout en andere 
natuurlijke materialen te werken, waarbij de unieke variaties in 
textuur en kleur centraal staan. Zijn ontwerpen zijn verfijnd maar 
uitermate leefbaar, met een sterke nadruk op een gevoel van 
warmte en comfort. Marcel geniet van het samenspel tussen 
binnen- en buitenruimtes. ‘Ik hou van design waarbij buiten en 
binnen samen opgaan en naar elkaar toe groeien, overlappend en 
verbindend.’

SPECIFICATIES

Romp: Metalen frame, met polyurethaanschuim, bedekt met 
hypoallergene polyestervezel, 100% katoenen onderbekleding  
Poten: Bronsgekleurd staal 
Zitkussens: Kern van polyurethaanschuim in verschillende 
dichtheden voor optimale ondersteuning en comfort, met daarover 
een 100% katoenen dekbed, gevuld met ganzendons en veren of 
hypoallergene polyestervezel. 
Rug/lenden/armkussens: Ganzendons en veren met 
polyestervezel, of enkel hypoallergene polyestervezel, 100% 
katoenen onderbekleding. 
Bekleding: De samenstelling van stoffen hangt af van de keuze 
van de klant. Leer is aniline of gepigmenteerd (met beschermlaag). 
Herkomst: Handgemaakt in Italië.

OPTIES

Bekleding: Afneembare kussenhoezen, romp vast gestoffeerd, 
keuze uit alle stoffen en leersoorten in de LINTELOO-collectie. Het 
aanleveren van eigen stof/leer is mogelijk. Let op: voor een leren 
bekleding zijn vaak meer (zichtbare) naden nodig dan voor een 
stoffen bekleding. Voor een overzicht van de LINTELOO-stoffen en 
leersoorten, zie ‘Materialen’ op linteloo.com 

Kussens: Leverbaar met dons/veren of hypoallergene polyester 
vezel. 
Bijzonderheden: Ieder onderdeel van een ‘Figilio’ bank of longchair 
(romp, zitkussens, rugkussens en – optionele – lendenkussens) 
kan bekleed worden in een andere stof of leersoort, waarmee een 
interessant spel van kleuren en texturen ontstaat. Vervangende 
stoffen hoezen leverbaar à 50% van de actuele verkoopprijs 
van het meubelstuk. Vervangende leren hoezen op aanvraag. 
Voor extra flexibiliteit in de opstelling kan de longchair ook als 
‘stand alone’ besteld worden; deze wijkt iets af van de modulaire 
longchair.  

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

Bekleding: Het onderhoud van uw bekleding hangt uiteraard af 
van de door u gekozen stof- of leersoort. Over het algemeen is 
stoffen bekleding—zeker wanneer die afneembaar is—makkelijker 
te reinigen dan leer, in geval van vlekken of morsen. Daarentegen 
is leer beter bestand tegen normale slijtage, omdat tekenen van 
gebruik alleen maar bijdragen aan het karakter.  
Kussens: Ook hier hangt het onderhoudsniveau af van uw keuze, 
ditmaal voor het soort vulling. Met dons/veren gevulde kussen 
moet u regelmatig opschudden en luchten. Maar misschien houdt 
u meer van de stevigere ‘zit’ en hypoallergene kwaliteiten van een 
vulling van 100% polyestervezels.
Poten: Af en toe even afnemen met een vochtig doekje is genoeg. 

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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metrage

metrage

metrage

metrage

3 seater seat cushions
5,50

3 seater sidepanels and seat-base
6,60

3 seater
20,35

3 seater arm cushions
2,50

3 seater big back cushions
3,30

3 seater small back cushions
2,20

3,5 seater seat cushions
5,50

3,5 seater sidepanels and seat-base
7,70

3,5 seater
21,45

3,5 seater arm cushions
2,80

3,5 seater big back cushions
3,30

3,5 seater small back cushions
2,20
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AFMETINGEN

4 seater seat cushions
5,50

4 seater sidepanels and seat-base
10,10

4 seater
23,70

4 seater arm cushions
2,60

4 seater big back cushions
3,30

4 seater small back cushions
2,20

4 seater seat cushions
5,60

4 seater xl sidepanels and seat-base
7,70

4 seater xl
26,73

4 seater xl big back cushions
2,80

4 seater xl middle back cushions
2,90

4 seater xl lumbar cushions
2,00

metrage

metrage

metrage

metrage
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AFMETINGEN

4 seater xl arm cushions
2,40metrage

metrage

metrage

metrage

3 seater 1 side arm L/R arm cushions
2,50

3 seater 1 arm L/R big back cushions
3,30

3 seater 1 arm L/R small back cushions
2,20

3 seater 1 arm L/R seat cushions
5,50

3 seater 1 arm L/R sidepanels and seat-base
6,60

3 seater 1 arm L/R
17,40

3,5 seater 1 arm L/R seat cushions
5,50

3,5 seater 1 arm L/R sidepanels and seat-base 
7,70

3,5 seater 1 arm L/R
19,60
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AFMETINGEN

3,5 seater 1 arm L/R side arm cushions
2,80

3,5 seater 1 arm L/R big back cushions
3,30

3,5 seater 1 arm L/R small back cushions
2,20metrage

metrage

metrage
longchair arm L/R side arm cushions
1,30

longchair arm L/R big back cushions
1,70

longchair arm L/R small back cushions
1,10

longchair arm L/R seat cushions
4,80

longchair arm L/R sidepanels and seat-base
4,00

longchair arm L/R
16,00
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CONFIGURATIE 1

CONFIGURATIE 2

CONFIGURATIE 3

  3,5 seater
  Mantova side table low

 3,5 seater 1 arm L
 3 seater 1 arm R
 Lowtide 120x80
 Kigi side table 47
 Kigi side table 56

  

  4 seater deep 
  Longchair
  Isola coffee table 173x107


