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Met zijn ‘Inside Out’ kast wil Klaas de schoonheid van het Finsa MDF 
Greenpanel-materiaal laten zien: het opvallende rooster van ‘cellen’ in 

allerlei maten, dat dit materiaal zo innovatief, ultralicht maar reuze sterk 
maakt, blijft meestal verborgen. Maar Klaas Kuiken keert het – letterlijk – 

‘binnenstebuiten’, waardoor dit gewone bouwmateriaal opgetild wordt tot een 
haast sculpturaal niveau, in een spannende combinatie met massief eiken. 



INSIDE OUT

KLAAS KUIKEN

Klaas Kuiken (1984) mag dan afgestudeerd zijn aan de ArtEZ 
University of the Arts in Arnhem, wanneer je hem aan het werk ziet 
in zijn atelier doet hij denken aan de alchemisten van weleer, aan 
uitvinders die diep in het mysterie van materiaaleigenschappen 
duiken en de wereld ermee op zijn kop zetten. Of, gezien zijn 
ontwerpen voor Linteloo, binnenstebuiten keren. Klaas is 
gefascineerd door de manier waarop dingen gemaakt zijn, zeker 
in het geval van massaproductie. Hij prikt gaten in de invloed van 
massaproductie op de identiteit van objecten, door te zoeken naar 
de tekortkomingen in het eindresultaat en die tekortkomingen 
vervolgens op een voetstuk te plaatsen. Hij kijkt graag onder 
de oppervlakte en neemt ons mee op zijn ontdekkingsreis. Bij 
Linteloo zijn we onder de indruk van Klaas’ totaal eigen, unieke 
benadering van de wereld van design.

SPECIFICATIES

Deuren: Finsa MDF Greenpanel. 
Body en planken: Massief eiken.
Grepen en poten: Gepoedercoat staal.
Herkomst: Handgemaakt in Nederland

OPTIES

Kleur: Finsa MDF Greenpanel is door-en-door gekleurd en 
beschikbaar in groen of zwart.  
Optie A: Groene deuren, met een beschermende matte spuitlak 
/ body en planken in white-wash eiken / grepen en poten 
gepoedercoat in goud. 
Option B: Zwarte deuren, met een beschermende matte spuitlak / 
body en planken in naturel eiken / grepen en poten gepoedercoat 
in zwart met een fijne structuur. 

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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