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Het silhouet is hét symbool van Holland, teruggebracht tot zijn essentie. De 

naam is een knipoog naar de liefde voor Italiaans design. Toen Roderick Vos 

‘Tulipani’ ontwierp, combineerde hij het beste van beide naties. Eén enkele 

plaat stoom-gebogen multiplex – naar keuze ‘kaal’ of bekleed – rust op een 

bijzonder houten onderstel: draai de ‘Tulipani’ ondersteboven en u ziet de 

schoonheid van de constructie. Wie weet wilt u ‘m wel zo laten, met z’n 

pootjes in de lucht, op uw tafelblad, in afwachting van de volgende zitter. 



TULIPANI

RODERICK VOS

Ontwerper Roderick Vos (1965) studeerde in 1990 af aan de 

Design Academy in Eindhoven, waarna hij met zijn vrouw Claire, 

een textielontwerpster, zijn koffers pakte en in het Indonesische 

Soerabaja ging wonen. Daar groeide Rodericks interesse in de 

Aziatische cultuur en ontwerpen – een interesse waar hij letterlijk 

mee geboren was, gezien zijn deels Aziatische genen. Eenmaal 

terug in Nederland, richtten Roderick en Claire in 1999 ‘Studio 

Roderick Vos’ op, in het prachtige vestingstadje Heusden. In zijn 

designesthetiek voelt Roderick zich minder verbonden met het 

postmodernisme, dan met de Platonistische gedachte dat iedere 

ziel zoekt naar het goede, het ware en het mooie. Dus dat is wat hij 

probeert te bereiken. ‘Ik wil mensen blij maken met mooie, nuttige 

objecten. Stukkie die esthetisch genoegen uitstralen. Krachtige 

vormen, die mooi, goed en waar voelen.’ Wat Linteloo betreft 

slaagt hij hierin, iedere keer opnieuw.  

 

 

 

SPECIFICATIES

Rug/zitting: Stoom-gebogen multiplex (berken of noten) 

Poten: Massief berken of massief noten.

Bekleding: De samenstelling van stoffen hangt af van de keuze 

van de klant. Leer is aniline of gepigmenteerd (met beschermlaag).

Herkomst: Hangemaakt in Italië

OPTIES

Afwerking: Berken: wit gespoten (RAL9010). noten: natural, 

beschermd met een matte lak. 

Optionele bekleding: Vaste bekleding, keuze uit alle stoffen en 

leersoorten in de LINTELOO-collectie. Het aanleveren van eigen 

stof/leer is mogelijk. Voor een overzicht van de LINTELOO-stoffen 

en leersoorten, zie ‘Materialen’ op linteloo.com 

Bijzonderheden: Onder de stoel zitten nylon vloerglijders. Andere 

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. 

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.



TULIPANI

AFMETINGEN

dining chair dining chair RAL 9010 

upholstered

dining chair walnut 

upholstered


