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Voor het stoombuigen van de diverse elementen van de ‘Florian’ voetenbank 

en fauteuil wordt slechts één mal gebruikt. Dit is het perfecte voorbeeld van 

de kennis die Sjoerd Vroonland bezit op het gebied van de technische kant 

van het meubelmakersvak én van zijn innovatieve kijk op het ontwerpen van 

meubels. 



FLORIAN

SJOERD VROONLAND

Na aan het Hout- en Meubileringscollege in Rotterdam studeerde 

Sjoerd Vroonland (1985) af aan de ArtEZ Academie, waar hij zich 

specialiseerde in productontwerp. Tegenwoordig heeft Vroonland 

zijn eigen label, dat hij runt vanuit zijn atelier in Amsterdam. Zijn 

innovatieve producten zijn geïnspireerd door klassieke ontwerpen 

en worden gemaakt met materialen, technieken en vormen, die we 

allemaal herkennen. Van het archetypische zadel tot de ouderwetse 

wasknijper – Vroonland zet een spotlight op de kenmerken van hun 

aloude vormgeving en vindt nieuwe manieren om die toe te passen, 

in een spannende combinatie van contrasterende materialen. 

In plaats van de ‘technische’ details te verbergen, kiest deze 

ontwerper ervoor om te focussen op de schoonheid van structuur 

en constructie: de eigenschappen van het materiaal worden gevierd 

worden en het maakproces is zichtbaar. Het resultaat is een pure en 

poëtische dialoog tussen ambacht, innovatie en onze hedendaagse 

manier van leven. 

SPECIFICATIES

Romp: Eiken multiplex schalen, met polyurethaanschuim in 

verschillende dichtheden voor optimale ondersteuning en comfort, 

bedekt met hypoallergene polyester vezel. 

Poten en armleuningen: Massief eiken. 

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

Romp: Leverbaar in white-wash of noten gebeitst eiken, 

beschermd door een matte lak.  

Bekleding: Vaste bekleding, 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  

Bijzonderheden: De fauteuil en voetenbank hebben vilten 

vloerglijders, andersoortige vloerglijders leverbaar op aanvraag. 

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.
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