ORION
2020 EL SCHMID

ONTWERPINSPIRATIE
LINTELOO is buitengewoon trots dat onze meubelcollectie de inspiratiebron
is geweest voor EL Schmid’s ‘Orion’: een ontwerp dat een hoge mate van
beweeglijkheid in verlichting biedt, wat perfect past bij onze flexibele, modulaire
zithoek-opstellingen maar even goed werkt boven een eettafel. Of u nu kiest
voor de hanglampen met hun beweegbare armen, of voor de vloerlamp, ‘Orion’
werpt zijn (dimbare) licht precies waar en hoe u het wilt. Met zijn elegante, slanke
frames en kappen doet ‘Orion’ denken aan Japanse lampions, die lijken te zweven
in de lucht.

ORION
EL SCHMID

GARANTIE

Geboren in Oostenrijk maar een hartstochtelijk liefhebber van
Spanje, verhuisde EL Schmid (1953) in 1992 naar Andalusië, vanuit
München waar hij een succesvol, internationaal gerenommeerd
atelier runde. Reeds sinds zijn allereerste stage, is EL Schmid
gefascineerd door het gebruik van metaal in meubels en
verlichting. En in zijn ‘Manufactory’ in het prachtige Sevilla, vertaalt
EL Schmid zijn gedurfde ontwerpideeën in sublieme objecten, die
vakmanschap uitstralen tot in het kleinste detail.

Op de romp van iedere LINTELOO-bank of -fauteuil bieden wij
10 jaar garantie. Op kussens, bekleding en andere LINTELOOproducten 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 LINTELOOdealer of met LINTELOO’s klantenservice.

SPECIFICATIES
Frame: stalen buis in antraciet met poedercoating.
Koppelingen: messing
Lichtbron: E27 12W dimbare LED, 230V EU / UK.
Dimbaar: Ja (vloerlamp is standaard voorzien van een dimmer)
Herkomst: Handgemaakt in Italië

OPTIES
Lampenkap: wit of beige
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