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CLAMP
 2022 SJOERD VROONLAND

Sjoerd Vroonland werkt veel in hout en is een meester in innovatieve 

verbindingen. Dit keer koos hij voor een metalen frame, met een blad dat uit 

twee delen bestaat. Sjoerd vind het spannend om te zien en te láten zien hoe 

het ene materiaal het andere vasthoudt. Dus is in de metalen omarming het 

klemsysteem zichtbaar, waaraan ‘Clamp’ zijn naam ontleent. De combinatie 

van marmer en hout – zoveel mogelijk afkomstig van reststukken, dus 

duurzaam – stelt u zelf samen. Be your own designer!



CLAMP

SJOERD VROONLAND

Na aan het Hout- en Meubileringscollege in Rotterdam studeerde

Sjoerd Vroonland (1985) af aan de ArtEZ Academie, waar hij zich

specialiseerde in productontwerp. Tegenwoordig heeft Vroonland

zijn eigen label, dat hij runt vanuit zijn atelier in Amsterdam. Zijn

innovatieve producten zijn geïnspireerd door klassieke ontwerpen

en worden gemaakt met materialen, technieken en vormen, die we

allemaal herkennen. Van het archetypische zadel tot de 

ouderwetse wasknijper – Vroonland zet een spotlight op 

de kenmerken van hun aloude vormgeving en vindt nieuwe 

manieren om die toe te passen, in een spannende combinatie van 

contrasterende materialen. In plaats van de ‘technische’ details 

te verbergen, kiest deze ontwerper ervoor om te focussen op 

de schoonheid van structuur en constructie: de eigenschappen 

van het materiaal worden gevierd worden en het maakproces is 

zichtbaar. Het resultaat is een pure en poëtische dialoog tussen 

ambacht, innovatie en onze hedendaagse manier van leven. 

SPECIFICATIES

Blad: Marmer en/of eiken of walnoot fineer.

onderstel: Gepoedercoat staal (brons) met een messing klembout.

Herkomst: Handgemaakt in Nederland.

OPTIES

Blad: De Clamp table is verkrijgbaar in vaste combinaties uit 3 

samengestelde moodboards.

Moodboard 1: Monaco marmer, eiken ‘smoked’ en walnoot 

‘natural’. 

Clamp side table 40 x 50: Monaco marmer.

Clamp coffee table 75 x 40: Monaco marmer in combinatie met 

eiken ‘smoked’ fineer.

Clamp coffee table 90 x 30: Eiken ‘smoked’ fineer in combinatie 

met walnoot ‘natural’ fineer.

Clamp coffee table 90 x 30:  Monaco marmer in combinatie met 

walnoot ‘natural’ fineer.

Moodboard 2: Zebrino marmer, eiken ‘charcoal grey’ en eiken ‘clay 

green’.

Clamp side table 40 x 50: Zebrino marmer.

Clamp coffee table 75 x 40: Zebrino marmer in combinatie met 

eiken ‘charcoal grey’ fineer.

Clamp coffee table 90 x 30: Eiken ‘charcoal grey’ fineer in 

combinatie met eiken ‘clay green’ fineer.

Clamp coffee table 90 x 30:  Zebrino marmer in combinatie met 

eiken ‘clay green’ fineer.

Moodboard 3: Graphite grey marmer, walnoot ‘natural’ en eiken 

‘dark ebony’.

Clamp side table 40 x 50: Graphite grey marmer.

Clamp coffee table 75 x 40: Graphite grey marmer in combinatie 

met walnoot ‘natural’ fineer.

Clamp coffee table 90 x 30: Walnoot ‘natural’ fineer in combinatie 

met eiken ‘dark ebony’ fineer.

Clamp coffee table 90 x 30:  Graphite grey marmer in combinatie 

met eiken ‘dark ebony’ fineer.
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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.

Poten: Af en toe even afnemen met een vochtig doekje is genoeg.

AFMETINGEN

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.

coffee table 75 x 40side table 40 x 50 coffee table 90 x 30
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VARIATIES

Clamp bijzettafel 40 x 50 beschikbaar in:

Monaco Zebrino Graphite grey

Clamp salontafel 75 x 40 beschikbaar in:

Monaco and smoked oak Zebrino and charcoal grey Graphite grey and walnut natural

Clamp salontafel 90 x 30 beschikbaar in:

Monaco and walnut natural Zebrino and oak clay green Graphite grey and ebony brown oak

 Smoked oak and walnut natural
Charcoal grey and clay green oak

Walnut natural and ebony brown oak


