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In zijn ontwerpen zet Anthony Guerrée de kijker vaak op het verkeerde 

been. Zo ook in de ‘Offset’-serie: bijzet- en salontafels, die lijken te bestaan 

uit zorgvuldig gefiguurzaagde ‘puzzelstukken’. Zaag een gleuf in het ene, 

een gleuf in het andere, schuif ze haaks in elkaar en, voilà, het meest stabiele 

onderstel. Deze ogenschijnlijke eenvoud laat echter geen enkele ruimte voor 

onzuiverheden: de afwerking van het hout en marmer in ‘Offset’ is dan ook 

subliem. 
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ANTHONY GUERRÉE

Anthony Guerrée volgde zijn opleiding aan de École Boulle in 
Parijs, waar sinds 1886 jonge talenten worden geschoold in de 
schone en toegepaste kunsten en waar ambacht hoog in het 
vaandel staat. Gefascineerd door interieurontwerpers uit de 
jaren dertig, ging Anthony in 2010 aan de slag bij Studio Andrée 
Putman waar hij de kans kreeg om interieurs vorm te geven 
in samenwerking met de beste ‘makers’ ter wereld. In 2015 
stapte Anthony over naar designer Christophe Delcourt waar 
hij meewerkte aan het ontwerp van diens Delcourt Collection-
meubels, maar ook bijdroeg aan Christophe’s samenwerkingen 
met merken als Minotti, Collection Particulière en CC-Tapis.
In 2020 opende Anthony Guerrée zijn eigen atelier en ontwikkelde 
hij een unieke signatuur. Zijn eerste meubelcollectie is geïnspireerd 
door Marcel Proust’s romancyclus À la recherche du temps perdu. 
Stuk voor stuk belichamen deze sculpturale stoelen het karakter 
van een personage. Het zijn meubels die een verhaal vertellen, 
zoals ieder ontwerp van Anthony’s hand meer is dan louter 
functioneel. Zijn ontwerpen zijn de tastbare, loepzuivere resultaten 
van de wisselwerking tussen traditie en innovatie. 

SPECIFICATIES

Poten: Massief Carrara marmer in combinatie met eiken fineer op
MDF.
Tafelblad: Eiken fineer op MDF.
Herkomst: Handgemaakt in Nederland.

OPTIES

Afwerking hout: Verkrijgbaar in dark ebony, clay green gebeitst
beschermd met een matte lak of dark grey (gepigmenteerde olie). 

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.



DIMENSIONS

OFFSET

side table 90 x 60side table 65 x 60 coffee table 190 x 70

AFMETINGEN


