
ONTWERPINSPIRATIE

MANTOVA
 2011 MARCEL WOLTERINCK

Mantova – de stad waaruit Romeo verbannen wordt in Shakespeare’s ‘Romeo 
and Juliet’. Wat een heimwee moet hij daarna gehad hebben, want Mantova 
is een van de mooiste renaissance-steden ter wereld. Vandaag de dag geeft 
de stad zijn naam aan dit slanke ontwerp van Marcel Wolterinck – een serie 

gestroomlijnde, uiterst praktische (bijzet)tafels, met fraai getekend sucupira-hout.



MANTOVA

MARCEL WOLTERINCK

Toen Marcel Wolterinck in 1986 zijn bloemenwinkel in Laren 

opende, kon hij nog niet bevroeden dat hij al snel uit zou groeien 

tot een van de bekendste representanten van Dutch design. 

Zijn bloemcreaties, met hun direct herkenbare Wolterinck-

signatuur, evolueerden tot interior designprojecten over de hele 

wereld. Vanzelfsprekend werkt Marcel graag met hout en andere 

natuurlijke materialen te werken, waarbij de unieke variaties in 

textuur en kleur centraal staan. Zijn ontwerpen zijn verfijnd maar 

uitermate leefbaar, met een sterke nadruk op een gevoel van 

warmte en comfort. Marcel geniet van het samenspel tussen 

binnen- en buitenruimtes. ‘Ik hou van design waarbij buiten en 

binnen samen opgaan en naar elkaar toe groeien, overlappend en 

verbindend.’

SPECIFICATIES

Hout: Sucupira fineer op berken multiplex. 

Metaal: Staal met een bronskleurige afwerking

Herkomst: Handgemaakt in Italië

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

Houtfineer: Met een vochtige doek maakt u houtfineer eenvoudig 

schoon. Gebruik geen schuurmiddelen of glansmiddelen met 

siliconen. Een gefineerde tafel kan niet geschuurd en opnieuw 

afgewerkt worden.

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

sidetable low sidetable high console


