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GLOW CUSHIONS
 2019 MARIËLLE BRINKMANN

Traditioneel vakmanschap ontmoet hedendaags design, in deze luxe, met de hand 
gevilte ‘Glow’ kussens. Mariëlle houdt van alles wat ambachtelijk gemaakt wordt en ze 
is een voorstander van fair trade: zij vond een groep vrouwen in Kathmandu (Nepal), 

wier geoefende vingers van wol vilten ‘vellen’ maken, met geometrische motieven 
erin verwerkt. Zo hebben de vrouwen duurzaam werk en een eigen inkomen, terwijl 

ze iets ongelooflijk moois maken. De ‘vellen’ worden in Italië verwerkt tot kussens, 
waarbij de rug wordt uitgevoerd in rijke materialen, zoals fluweel en zijdesatijn.



GLOW CUSHIONS

MARIËLLE BRINKMANN

Als dochter van een creatieve vader werd Mariëlle Brinkmann 
(1970) al vroeg in contact gebracht met schoonheid. Zij groeide 
op met een verlangen om de wereld van het ambacht te 
ontdekken, zowel letterlijk als figuurlijk. Tijdens een van haar vele 
ontdekkingsreizen bezocht zij Leighton House in Londen, het 
resultaat van de visie van één man en een schoolvoorbeeld van de 
Aesthetic Movement. Het was alsof de bliksem insloeg en sinds 
dat moment reist zij over de wereld, op zoek naar samenwerking 
met lokale ambachtslieden die haar textielontwerpen tot leven 
brengen. In 2016 richtte Mariëlle haar eigen merk, M&Otto Design, 
op waarmee zij geweldige kussens en vloerkleden ontwerpt in 
een ‘nomadic chic’-stijl, die het geweldig doet in de wereld van 
hedendaagse architectuur en design. Dat zij ook samenwerkt met 
Linteloo is iets waar beide partijen zeer trots op zijn. 

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

glow cushion 100 x 100

glow cushion 60 x 60glow cushion 40 x 40

glow cushion set

SPECIFICATIES

Materiaal: 100% (gevilt) Nieuw-Zeelandse wol (voorzijde) en 
fluweel of zijdesatijn (rug). 
Vulling: Binnenkussen, gevuld met dons/veren.
Herkomst: Handgevilt in Nepal en afgewerkt in Italië

OPTIES

Motief: ‘Dot, ‘Ciam’, ‘Mezzo’. 
Kleuren: Roze/goud, bruin/geel.
Maten: 60x60 cm. ‘Dot’ is ook leverbaar in 40x40 cm en 100x100 
cm.

ONDERHOUD

Niet (machine)wasbaar


