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2022 JAN TE LINTELO

ONTWERPINSPIRATIE
‘Malibu’ – een ontwerp van Jan te Lintelo – doet zijn naam eer aan. In dit
voorstadje van Los Angeles struikel je over indrukwekkende staaltjes
van architectuur, waarin talloze filmsterren neerstreken. Zij vinden er de
ontspannen sfeer van zon, zee en strand, die Malibu zijn bijnaam ‘the original
Surf City’ gaf. Precies die combinatie van cool, relaxed én luxe zien we in deze
tafels: een solide blad op een elegant frame waardoor de tafels haarfijn
aansluiten bij de Malibu sofa.

MALIBU
JAN TE LINTELO

ONDERHOUD

Jan te Lintelo werd geboren op 6 januari 1954, als kind van ouders
met een meubelzaak in Haaksbergen. Opgegroeid tussen de
mooie meubels, snapte Jan hoeveel kennis en kunde daarbij
kwam kijken voor ambachtslieden en ontwerpers. Hij volgde
een opleiding hout en meubilering in Rotterdam, waar hij niet
alleen zijn creativiteit aanscherpte maar ook meer leerde over
de ondernemerskant van de meubelindustrie. Oefening baart
kunst, dus Jan ging eerst aan de slag bij het gerenommeerde,
baanbrekende Nederlandse meubelmerk Pastoe en daarna bij het
even gerenommeerde Gelderland. In 1994 was hij eraan toe om
zijn vleugels uit te slaan en begon zijn eigen firma, LINTELOO.
Alles wat hij geleerd had – vooral van klanten – stopte hij in het
ontwerpen van zijn eigen collectie. En kennelijk deed hij iets goed,
want nu, decennia later, is Jans allereerste ontwerp, de ‘Easy Living’
sofa, nog steeds een van LINTELOO’s bestsellers. Jan zet nog
steeds regelmatig het potlood op het papier en zit vol ideeën. Het
karakter van zijn ontwerpen is onveranderd gebleven: de ultieme
combinatie van genereuze proporties, comfort en stijl, uitgevoerd
door de beste ambachtslieden die er zijn.

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.

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.
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OPTIES

80 cm • 31 ½"

80 cm • 31 ½"

Onderstel: Gepoedercoat staal (brons).
Blad: Marmer.
Blad arm table: Massief walnoot.
Herkomst: Handgemaakt in Nederland & Italië.

106 cm • 41 ¾"

AFMETINGEN

36 cm
14 ¼"

SPECIFICATIES

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

coffee table 120x80

Blad: Regatti-Stripe, Regatti-Point, Carrara or Monaco. Voor een
overzicht van de LINTELOO-marmersoorten, zie ‘Materialen’ op
linteloo.com
Bijzonderheden: Voor optimale flexibiliteit kunnen de tafelpoten
eenvoudig op een andere plek bevestigd worden: (zie tekening).

coffee table 80x80

coffee table 106x106

