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Miles Dewey Davis III was het schoolvoorbeeld van ‘cool’. Gedurende de 
vijf decennia die zijn carrière omspande, bleef deze invloedrijke musicus 
toonaangevend in de jazz: altijd vernieuwend, altijd stijlvol, altijd zonder 

onnodige opsmuk. Is er een betere inspiratiebron voor deze elegante, sobere 
‘Miles’-serie van de Deense ontwerper Niels Bendtsen? De fauteuil met 

bijpassende voetenbank vormen een perfect geheel met de strakke tafels in 
de serie.



MILES

NIELS BENDSTEN

‘Kwaliteit is een eigenaardig concept. Wij zijn geneigd het te 
associëren met handwerk. Maar kwaliteit gaat ook over je houding 
ten opzichte van het ontwerp’, aldus Niels Bendtsen, geboren in 
Denemarken en opgegroeid in Canada. Als broekie van 20 opende 
hij zijn eerste winkel, Danet Interiors, en in 1981 startte hij met 
Bensen, Niels’ eigen productielijn waarmee hij hoogwaardige 
meubels creëert die zowel elegant als betaalbaar zijn. Bendtsen 
wil stukken ontwerpen die intelligent zijn: een samenspel van 
ontwerp, productie en gebruik, dat door zijn tijdloosheid meebuigt 
met veranderingen. Dit is precies waarom zijn relatie met 
Linteloo al zo lang succesvol is. ‘Linteloo belichaamt de warme, 
optimistische levensstijl van Jan en zijn partner Lars. Hun meubels 
geven iedereen de gelegenheid om die visie te ervaren. Met dat in 
mijn achterhoofd ontwerp ik ieder meubel als ware het bedoeld 
voor hún huis, en daarmee voor het huis van iedereen. Ik ga daarbij 
zo ver mogelijk in de combinatie van de krachtige vormen, waar ik 
van hou, met het allerbeste comfort.’

SPECIFICATIES

Romp fauteuil: Gesingeld metalen frame met polyurethaanschuim 
in verschillende dichtheden voor optimale ondersteuning en 
comfort, met daarover hypoallergeen polyestervezel, 100% 
katoenen onderbekleding.
Bekleding: De samenstelling van stoffen hangt af van de keuze 
van de klant. Leer is aniline of gepigmenteerd (met beschermlaag). 
Poten: Massief essen of massief noten.
Tafelblad: Marmer.
Herkomst: Handgemaakt in Italië

OPTIES

Afwerking: Massief essen: white-wash, antraciet gebeitst of noten 
gebeitst. Massief noten: naturel. Beschermd met een matte lak. 
Tafelblad: Carrara, Monaco of Graphite. Voor een overzicht van 
LINTELOO’s marmersoorten, zie ‘Materialen’ op linteloo.com

Bekleding: Stof: afneembaar. Leer: 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 
Bijzonderheden: Fauteuil en voetenbank hebben nylon 
vloerglijders. Andersoortige vloerglijders 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. 
Natuursteen: Ondanks de behandeling met een vlekwerend 
middel, blijft natuursteen gevoelig voor vlekken. Wij adviseren u 
regelmatig een impregneermiddel aan te brengen.

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

ottoman 
ash
1,05

armchair 
walnut high
3,95

armchair 
ash high
3,95

armchair 
walnut low
3,70

armchair 
ash low
3,70

side table 130 x 70side table 90 x 40side table 60 x 60


