
ONTWERPINSPIRATIE

MODEL D
 2013 BART VOS

‘Hou het simpel’: met de ‘Model D’ heeft Bart Vos de stoel teruggebracht tot 
de basis, met gebruik van zo weinig mogelijk materiaal. Het eindresultaat is 
een lichte en luchtige, uitnodigende en comfortabele stoel, die zich aanpast 
aan iedere omgeving, zonder in te leveren op kwaliteit en uitstraling. Ooit 

ontworpen in aluminium, wordt ‘Model D’ nu gemaakt in warm hout. 



MODEL D

BART VOS

Bij sommige mensen zit design in het DNA: zijn vader was de 
gerenommeerde ontwerper Henk Vos, een van zijn broers is de al 
even gerenommeerde ontwerper Roderick Vos. Om precies te zijn 
is Bart Vos een nakomeling van niet minder dan drie generaties 
meubelmakers. Een paar jaar na zijn afstuderen aan de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag – hij was nét 
24 – werd Bart al door zijn vader gevraagd om het baanbrekende 
Maupertuus-gebouw te ontwerpen, dat het Vos imperium huisvest 
in Groningen. Tegenwoordig is Bart creatief directeur van Vos 
Interieur en verantwoordelijk voor interior designprojecten in 
Nederland en het buitenland. En regelmatig ontwerpt hij meubels, 
voor diverse internationale merken, waaronder Linteloo. Zijn 
bewustzijn van en interesse in ‘de echte wereld’ buiten de muren 
van showroom en studio, is zichtbaar in Barts ontwerpen: prachtig 
én uitermate praktisch. 

SPECIFICATIES

Romp: Houten frame met polyurethaanschuim in verschillende 
dichtheden voor optimale ondersteuning en comfort, bedekt met 
hypoallergene polyestervezel, 100% katoenen onderbekleding. 
Poten/armleuningen: Massief hout (noten of essen).
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

Poten/armleuningen: Naturel noten of naturel essen (beide 
behandeld met lijnolie), of wit gespoten essen (RAL9010). Elke 
combinatie van poten en armleuningen is mogelijk. Andere RAL-
kleuren op aanvraag, 10% meerprijs, minimum bestelling 4 st. 
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: Stoel heeft Teflon 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.

AFMETINGEN

dining chair


