PHOENIX
2020 VISSER & MEIJWAARD

ONTWERPINSPIRATIE
In de 15de eeuw ontwikkelde Angelo Barovier – Murano’s beste glasmaker aller tijden – de
calcedonia-techniek: het toevoegen van oxides aan glas, wat zorgt voor een gemarmerd
effect dat lijkt op de halfedelsteen chalcedoon. Tijden veranderen, smaken veranderen en
deze techniek was bijna verloren gegaan tot hij, halverwege de 19de eeuw, werd herontdekt.
Samen met een familie van Italiaanse ambachtslieden heeft het ontwerpduo Visser &
Meijwaard gekozen voor bescheiden, ton-sur-ton aders in hun ‘Phoenix’ lamp, passend bij
de elegante, heldere lijnen die teruggrijpen op de art déco. De individuele, mondgeblazen
elementen zijn geschakeld als de kralen aan een ketting: een sieraad voor uw interieur.

PHOENIX
VISSER & MEIJWAARD
Visser & Meijwaard is de ontwerpstudio van Steven Visser (1985)
en Vera Meijwaard (1988) in Arnhem, waar beiden productontwerp
studeerden aan de ArtEZ Academie. Zij zijn ambitieus,
getalenteerd en hebben een interessante kijk op de schoonheid
van soms zeer alledaagse objecten. Een imposante, Berlageachtige kast werd geïnspireerd door de pretentieloze lijnen van een
simpele, grijze plastic krant. En het prachtige Bombé kamerscherm,
dat zij ontwierpen voor Linteloo, grijpt terug op amper boeiende
tuinkussens. Zij zien esthetiek waar die geen prominente rol
speelde, halen het naar boven, vergroten het uit en maken er iets
buitengewoons van. Het werk van Visser & Meijwaard strekt zich
uit van interieurs tot conceptueel design en van presentaties tot
set-design. Hun veelzijdigheid en unieke benadering bracht hun
snelgroeiende internationale erkenning.

ONDERHOUD
Simpelweg afstoffen met een licht vochtig doekje.

GARANTIE

SPECIFICATIES
Glas: Mondgeblazen glas, gezandstraald, met marmer effect
Kleur glas: Salmone.
Frame: Verbronsd staal
Lichtbron: LED strip, 230V EU/UK.
Lichtkleur: 2700K.
Dimbaar: Tafellamp en vloerlamp zijn voorzien van een “touch
dimmer”. Hanglamp is dimbaar met een externe dimmer (niet
inbegrepen).
Vermogen: Tafellamp: 15W, vloerlamp: 60W, hanglamp verticaal:
40W of hanglamp horizontaal: 60W
Herkomst: Handgemaakt in Italië

OPTIES
Modellen: Tafellamp, vloerrlamp, hanglamp verticaal of
horizontaal.

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)
Damages caused by improper use, inadequate or incorrect
maintenance, or repairs carried out outside the scope
of LINTELOO’s responsibility. 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.
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