Collection 2018 / 2019

T-Table 7920
Bart Vos

7910 Chaise Royal
Remy Meijers

1

Collection 2018 / 2019

2

Hele generaties Nederlanders zijn ermee
opgegroeid. Gelderland, opgericht in 1936,
kent een rijke historie.

Het merk biedt een fraaie staalkaart van de Nederlandse designgeschiedenis. Het begint in 1936 met de productie
van robuuste stoelen van kersenhout uit de Betuwse boomgaarden. In de jaren ’50 volgt de zo kenmerkende
ommekeer naar modern en functioneel Deens design. Voeren in de jaren ’70 ‘progressieve’, hoekige kubusvormen
de boventoon, in de esthetische jaren ’80 worden de lijnen eleganter en de afwerking geraffineerder. En na een
korte flirt met meer barokke stijlen in de jaren ’90, ogen de meubels in het laatste decennium onder invloed van
het grootstedelijke loungen en de belangstelling voor vintage design weer sober en strak.
Op een merk kan je niet zitten.
Vraag mensen wat ze het meest aan Gelderland waarderen en ze noemen zitcomfort, afwerking en duurzaamheid.
Dat is niet voor niets. Om de belofte van hoge perfectie te kunnen waarmaken, kiest Gelderland opzettelijk niet
voor massaproductie maar voor ambachtelijke fabricage. Alle banken en fauteuils worden met de hand gemaakt
door ervaren vakmensen met liefde voor het vak. Massief hout, schuim, staal, stof, leer; Gelderland gebruikt
alleen kwaliteitsmaterialen en houdt de hele productie in eigen hand. Ook voor ontwerpers en architecten is dat
een belangrijk motief om met Gelderland samen te werken: ze hebben controle over het kleinste detail, van
houtverbinding tot stiksel.
Een goed ontwerp is voor Gelderland geen gril of trend maar een noodzakelijke voorwaarde.
In feite krijgt u als eigenaar van het meubel niet alleen 20 jaar garantie op de beukenhouten romp maar ook op
de kwaliteit van het ontwerp. In de tweede helft van de vorige eeuw legden Rob Parry, Jan des Bouvrie en Henk
Vos de basis voor het succes. De signatuur van ontwerpers als Scholten & Baijings, Lex Pott, Remy Meijers en
Bertjan Pot bepaalt in toenemende mate de aantrekkelijkheid van de collectie nú. En de zoektocht naar nieuwe,
goede ontwerpen gaat elke dag verder.
Behalve het ontwerp is ook de bekleding essentieel.
Gelderland meubels zijn leverbaar in een eigen selectie van prachtige, zachte stoffen en leersoorten. Daarnaast
is er keuze uit de collecties van bijvoorbeeld Kvadrat en De Ploeg. Ook voor meubelstoffen geldt bij Gelderland
als criterium dat mooi en praktisch elkaar niet mogen uitsluiten. Onbezorgd leven staat voorop. Alle banken en
fauteuils zijn daarom bekleed volgens een zelf uitgedacht systeem waarbij hoezen met strips in de romp worden
vastgezet. Dit biedt de mogelijkheid de bekleding te reinigen of te verwisselen. Zo verandert de geliefde bank in
de loop der jaren met zijn eigenaars mee. De fabriek krijgt zelfs regelmatig modellen van tientallen jaren oud
aangeboden voor een complete renovatie. Een groter compliment voor duurzaam design is haast niet denkbaar.
Meubels van Gelderland vindt u bij woon- en projectdealers.
Deze adviseren u goed en kunnen de hoge service bieden waar u prijs op stelt. De fabriek zelf is uiteraard ook te
bezoeken. In de showroom in Culemborg kunt u de totale collectie zien en alvast het onovertroffen comfort van
‘een Gelderland’ ervaren.

5770
Jan des Bouvrie
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4800
Henk Vos
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Gelderland; whole generations have grown
up with it. The brand represents an attractive
portrayal of Dutch design history.

It all started in 1936 with the production of strong seats made of cherry wood from the Betuw orchards. The fifties
saw the characteristic swing to modern and functional Danish design. While the preference in the seventies was for
‘progressive’, angular cube forms, in the aesthetic eighties the lines became more elegant and the finishing more refined.
Then after a brief flirt with more baroque styles in the nineties, under the influence of the metropolitan lounges and the
interest in vintage design, the furniture in the last decade again became more austere and tight-lined.
You cannot just sit on a brand. Ask people what they most appreciate about Gelderland and they answer seated
comfort, finishing and durability. That is for good reason. To be able to live up to the promise of perfection, Gelderland
deliberately opts for traditional manufacturing methods and not mass production. All couches and easy chairs are made
by hand by experienced craftsmen with love for the trade. Solid wood, foam, steel, fabric, leather; Gelderland only uses
high quality materials and keeps the entire production process under its own control. That is also an important motive
for designers and architects to work with Gelderland: they have control right down to the smallest detail, from cabinetmaking to stitching.
To Gelderland a good design is not a whim or a trend but a necessary condition. In fact, you as the owner of
the furnishing not only enjoy a 20-year guarantee on the beechwood body, but also on the quality of the design. In the
second half of the previous century Rob Parry, Jan des Bouvrie and Henk Vos laid the basis for the success. The
signatures of designers such as Scholten & Baijings, Lex Pott, Remy Meijers and Bertjan Pot are now increasingly
determining the appeal of the collection. And the search for new, good designs will continue.
Apart from the design the upholstery is also essential. Gelderland furniture is available in its own selection of
beautiful, soft fabrics and leathers. There is also a choice from the collections of Kvadrat and De Ploeg, for example.
For furnishing fabrics at Gelderland there is again the criterion that the attractive and the practical may not exclude each
other. Carefree living is the aim. All couches and easy chairs are therefore upholstered using a system we devised
ourselves whereby covers are fixed in the body with strips. This offers the possibility of cleaning or changing the cover.
The beloved couch then changes in the course of the years along with its owners. The factory even regularly receives
models tens of years old for a complete renovation. A bigger compliment for durable design is hard to imagine.
Furniture from Gelderland can be found at dedicated home and contract dealers; furniture stores and professional
partners that offer you good advice and the high level of service you appreciate. The factory itself can also be visited. In
the showroom in Culemborg (NL) and Design Post Cologne (D) you can see the (whole) collection and already experience
the unsurpassed comfort of ‘a Gelderland’.
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7920
T-Table

tafel / table
Bart Vos
De T-Table van Bart Vos maakt gebruik van luxe materialen zoals de
stoere stalen T-elementen van gepoedercoated staal die het glazen tafelblad dragen. De 4 poten die, naar
eigen invulling worden geklemd op
het prachtige glazen blad, kunnen
zelfs een blad van 3 meter dragen!
Er zijn 2 standaard hoogtes en de
afmeting van de tafel kan op maat
voor u worden gemaakt.
The T Table has 4 solid steel T-elements
that in a very simply way clasp the stylish green glass top. The T-elements can
easily carry a 3 meter top and can be
positioned anywhere you prefer. Two
standard heights and special sizes on
demand available.
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7910 Chaise Royal

9

bank / sofa
Remy Meijers
Remy Meijers maakte in eerste
instantie een mooie chaise lonque,
iedereen wil wel zo’n relaxplekje in
de kamer. Later bleek het ontwerp
ook goed in te zetten voor een
combinatie van banken.
Zijn ontwerpfilosofie waarin zowel
de grote lijnen als de kleinste details
op elkaar moeten zijn afgestemd om
te zorgen voor balans, zien we terug
in de Chaise Royal. Hoewel de zijen rugleuningen van deze bijzonder
vormgegeven bank ‘los’ lijken te zijn
geplaatst, oogt deze nergens
onrustig.
Remy Meijers wanted to make a
beautiful chaise lonque at first, doesn’t
everyone wants such a nice extra relax
spot in the living? Later we discovered
this chaise lonque to change very
easily into a sofa setting as well. His
idea that small details and the bigger
issues should co-operate smoothly to
create balance is to be found in the
Chaise Royal. Although back- and
armrests seem to be separate items
the overall picture is attractive.
Dot 9040*
tafel / table
Roderick Vos
*Op aanvraag / On request
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7881 Embrace Soft
7920 T-Table
tafel / table
Bart Vos
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bank / sofa
Jan des Bouvrie
Bank 7881 Embrace Soft is een uitbreiding op de serie 7880. Het verschil zit in de rugkussens die een
lossere uitstraling hebben en gevuld
zijn met veren. Voor diegenen die
houden van een zachtere rug en
minder strak uiterlijk.

Sofa 7881 Embrace Soft is an extension of the series 7880. The difference
being the looser image of the feather filled back rest pillows. For those
among us with a desire of somewhat
more softer comfort and less sleek
image.
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7880 Embrace
bank / sofa
Jan des Bouvrie
Bank 7880 Embrace is een comfortabele serie mede dankzij de combinatie van koud- en traagschuim.
Het meubel heeft door de details een
luxe uitstraling en afwerking. Het
is een kubusbank met vriendelijke
vormen en strak onderstel dat ook in
de toekomst modern blijft. Het frame
onder de bank, dat in een kleur naar
keuze wordt uitgevoerd, geeft een
spannend contrast. Het gebruiksgemak wordt compleet met het losse armblad waarop een drankje kan
worden geplaatst en een tijdschrift
of Ipad in kan worden opgeborgen.
Series 7880 Embrace is a comfortable combination of cold- and memory
foam. Because of the various details
this sofa has a luxurious image. The
cubistic sofa with sleek frame will keep
its contemporary feeling also in the future. The frame can be chosen in contrasting upholstery. And to complete
your comfort a tray can be placed over
the armrest for your cup of coffee of to
store your iPad.
Ori 7845
tafel / table
Lex Pott
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7860 Tide Chair
fauteuil / armchair
FOKlab
Opvallend aan de fauteuils Hold
Tide (hoog) en Sit Tide (laag) is het
gebruik van twee soorten bekleding,
waarmee een waterlijn wordt gesuggereerd. Dit detail is een mooie
verwijzing naar de Nederlandse
achtergrond. Door het gebruik van
bijzondere materialen die de tand
des tijds kunnen weerstaan wordt
de fauteuil in gebruik alleen maar
mooier en ontstaat een bijzondere
dialoog tussen boven- en onderkant.
Aan elk verder detail is aandacht
besteed en de stoelen zijn uiteraard
ergonomisch. De hoge variant is
heel geschikt om privacy te creëren
in een grote ruimte of om even in te
bellen.

Distinctive to the armchairs Hold Tide
(high back) en Sit Tide (low back) is the
use of two types of covering, suggesting a water line. This detail is a clever
nod to the Dutch background. The use
of remarkable materials that withstand
the test of time make this chair age
gracefully and create a special dialogue
between above and below the line.
Attention has been paid to every detail
and it goes without saying the chairs
are ergonomic. The high version is
also ideal for creating privacy in a open
space area or to make a private phone
call.
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7870
Pillow High

fauteuil / armchair
Lex Pott
De stap naar een hoge uitvoering
van de Pillow bank (7840 serie) was
voor de hand liggend. Deze maat
zorgt voor optimale privacy en intimiteit in open ruimtes. Alle maten
uit de de lage serie zijn hier ook
mogelijk. Dus combineren maar!
The next step to a high back version of
series Pillow (7840) was quite understandable. This size creates privacy en
intimacy in open landscaping. All measurements in the low version are also
available for the Pillow high back. So
please mix and match!
Small Square 6792
tafel / table
Roderick Vos
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7854
stoel / chair
Remy Meijers
Naast de bank en lage tafel tekende
Remy ook voor een eetkamerstoel
met bijpassende tafel. Deze stoel
nodigt uit om lang na te tafelen.
Dankzij het losse kussen is het
mogelijk de stoel te variëren in kleur
en/of materiaal. Het blad en het
onderstel van de tafel en stoel is
leverbaar in meerdere kleuren.
Part of the first collection by Remy
Meijers for Gelderland is this comfortable chair. Because of the separate
cushion it is possible to combine
different fabrics. The matching table
comes in two sizes and various colours.
7851
tafel / table
Remy Meijers
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7850
7852
tafel / table
Remy Meijers
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bank / sofa
Remy Meijers
Remy Meijers heeft voor Gelderland
een prachtige stoere bankenserie
ontworpen. Een elegant model met
een mooi ontworpen rugkussen en
donkere sledepoten. De bank is er in
verschillende stoffen en in leer.
De 3-zits bank kan uitgevoerd
worden met 2 of 3 rug kussens.
De bijpassende tafel is leverbaar in
meerdere kleuren.

Remy Meijers has designed a series
of couches for Gelderland. An elegant
model, with a beautifully designed
back cushion and dark sled legs. The 3
seater has either 2 or 3 back cushions,
whatever you prefer. The sofa is of
course available in a great deal of
different materials. The matching table
is available in various colours.
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Ori 7845
tafel / table
Lex Pott
Tafel Ori (7845) dankt zijn naam
aan de Japanse vouwkunst Origami.
De stalen plaat is diverse keren
gevouwen en is hierbij geen stukje
staal verloren gegaan. Verkrijgbaar
in diverse kleuren en 2 maten.
Table Ori (7845) comes from the
Japanese paper art Origami. By folding
the steel plate not a single drop of
material has gone lost. Available in
various colours and 2 sizes.
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7840
Pillow

Ori 7845
tafel / table
Lex Pott

bank / sofa
Lex Pott
Het eerste zitmeubel van de hand
van Lex Pott. Compacte afmetingen
van bank en fauteuils, met een fraaie
kubistische vormgeving aan de
buitenkant en een zeer comfortabele
zachte binnenkant. In de vorm van
een “Pillow”, echt weer een typische
Gelderland. Lex bedacht de serie
vanuit 1 basismodule: de zitting.
Door dit te combineren met zij,- en
achterkanten zijn de mogelijkheden
eindeloos.
The first seating design by Lex Pott.
This sofa series catches the eye with
its tight outside and soft inside, which
looks like a “Pillow”. As it is a beautiful
new interpretation of cubism, it fits
the Gelderland collection like a glove.
Lex started with one basic idea when
designing this series; to build it from
the seat. Combining it with backs and
arms, the possibilities are endless.

25

26

27

7830
bank / sofa
Dick Spierenburg
Naast rechte lijnen is er ook
aandacht voor organische vormen.
Deze collectie doet denken aan de
Scandinavische trend die nog
steeds gaande is. Eenvoud, vorm
en afwerking zijn hierbij bepalend.
Dick Spierenburg heeft een serie
ontworpen met een moderne en
vriendelijke open uitstraling. De
houten poten zijn verkrijgbaar in
meerdere kleuren.
Besides the cubistic designs there also
is attention for the more organic and
Scandinavian trends. Dick Spierenburg
designed for us this modern open and
friendly series. The wooden legs are
available in different colours.
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7810
bank / sofa
Jan des Bouvrie
De kubistische basis heeft losse,
heerlijk ‘fluffy’ ogende zit- en
rugkussens. Met de losse elementen,
naar keuze met en zonder arm, kan
een uitnodigende twee-, drie-, vierof vijfzitter of heerlijke hoek worden
samengesteld. Doordat de bank
iets hoger en minder diep is dan bij
loungebanken gewoon is, biedt dit
zitmeubel aanmerkelijk meer comfort en opsta-gemak. Met bijpassende grote poef.
This cubistic base has loose and lovely
sewed cushions. All the separate
elements together allow you to create
whatever you would like to have in
your interior. Because of it’s comfortable seating depth and height this is a
very good option for people who care a
lot about comfort.
Ori 7845
tafel / table
Lex Pott
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7805
bank / sofa
Jan des Bouvrie
Uitnodigend en comfortabel is de
7805 serie van Jan des Bouvrie.
Al meer dan 45 jaar is hij werkzaam
voor Gelderland en tekende voor
meerdere klassiekers in de collectie.
De royale losse kussens ogen
nonchalant en tegelijkertijd stijlvol.
The 7805 series by Jan des Bouvrie is
inviting and comfortable. He has been
working for Gelderland for more than
45 years now and is responsible for
several well-known designs. The large
flexible cushions are casual yet stylish.
Small Square 6792
tafel / table
Roderick Vos
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7800

*

*Op aanvraag / On request
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bank / sofa
Jan des Bouvrie
Deze bank nodigt uit tot flexibel
wonen en het tonen van je persoonlijkheid in het interieur. Stel een
opstelling samen met behulp van
de diverse losse zitelementen. De
onderdelen zijn ook leverbaar als
bijzet- of salontafel. Hierdoor ontstaan nog meer mogelijkheden voor
het samenstellen van een zithoek
die precies bij de wensen van de
gebruikers past. Feestje of juist een
avondje lekker alleen op de bank?
De opstelling is in handomdraai
aangepast. Lendenkussens worden
standaard bijgeleverd.

This sofa invites you to live flexibly and
display your personality in your interior.
Put together an arrangement using the
various loose seating elements. The
components can also be ordered as a
side table or coffee table. This provides
even more options for creating a
seating area which perfectly matches
the users’ wishes. Having a party, or
fancy a quiet night in on the sofa?
The arrangement can be transformed
in an instant. Also note the frame,
which playfully merges into the legs.
Back support cushions are supplied as
standard.
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7780

bank / sofa
Bart Vos
De mogelijkheden van modulair
systeem 7780 zijn ongelimiteerd.
Stel met de verschillende modules
een persoonlijke droombank samen.
De basiselementen zijn robuust, met
een heerlijk brede armleuning. Een
los rugkussen met rolsteun zorgt
voor een speelse touch. Bouw een
compleet zit-eiland of houd het klein
met slechts een paar modules en
een comfortabele voetenbank. Deze
bank belooft een nieuwe klassieker
van Bart Vos te worden.
The possibilities of modular system
7780 are endless. The various elements
allow you to create a personal dream
sofa. The basic elements are robust,
featuring a comfortable, broad arm
rest. A separate back cushion with roll
support gives the sofa a playful touch.
Why not build and entire seating area
or keep it small with just a few modules
and a comfortable footrest? This sofa
promises to be a Bart Vos classic.
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7760

stoel / chair
Khodi Feiz
Dit is het eerste ontwerp van
Khodi Feiz voor Gelderland. Deze
van oorsprong Iraanse ontwerper
studeerde in Amerika en werkte
voor diverse internationale grote
meubelmerken. In opdracht van
Gelderland ontwierp hij een tafel met
bijpassende stoelen. De eikenhouten tafel met robuust afgerond blad
en de comfortabele stoelen lijken
elkaar te omarmen dankzij de uitnodigende vormentaal. De stoelen met
essenhouten poten zijn verkrijgbaar
met en zonder armleuningen. Het
hout van de meubels is leverbaar in
meerdere kleuren.
This is the first design by Khodi Feiz for
Gelderland. This Iranian-born designer
studied in America and has worked for
various major international furniture
brands. Gelderland has commissioned
him to design a table with matching
chairs. The oak table with its robust
rounded top and the comfortable chairs
appear to embrace one another, thanks
to the inviting design language. The oak
chairs with ash legs are available with
and without arm-rests. The wood can
be finished in a choice of colours.
7761
tafel / table
Khodi Feiz
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7730

*

bank / sofa
Jan des Bouvrie
Compacte bank die lichtvoetig in de
ruimte staat en zich gemakkelijk laat
combineren in diverse stijlen.
Verkrijgbaar in 2 afmetingen.
This compact sofa with its approachable
and open design is easy to combine in
various interiors. Available in 2 sizes.

*Op aanvraag / On request
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7720

fauteuil / armchair
Jan des Bouvrie
Deze fauteuil past onmiskenbaar in
de serie fauteuils die Jan des Bouvrie
door de jaren heen ontwierp voor
Gelderland. Dit model is strakker
en ranker dan zijn voorgangers. De
fauteuil is voorzien van moderne
houten armleggers en achterpoten.
Een totaal nieuw ontwerp met het
comfort van nu.
This armchair unmistakably fits the
armchair series Jan des Bouvrie
designed throughout the years for
Gelderland. This model is more cleancut and slimmer than its predecessors.
The armchair is equipped with wooden
armrests and back legs, a completely
new design with the comfort of today.
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7714

stoel / chair
Jan des Bouvrie
Gecapitonneerde stoel die leverbaar
is met en zonder armen en ook
uitvoerbaar op wielen.
Chair witch capitonné treated
upholstery. Available with or without
armrests and wheeled frame.

Ori 7845
Lex Pott
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Gelderland
Classics
01

Gelderland biedt een grote variatie in stoffen en leer
om verschillende sferen te creëren. Met het volgende
kleurthema Classic willen we inspireren om tot een bij
u passende keuze te komen.
Gelderland offers you a huge choice in fabrics and leather to
help you create your own personal environment. With the
following theme Classic we like to inspire you and help you
come to the perfect decision.
Gelderland Classic kenmerkt zich door de volgende termen:
natuurlijk, aards, vriendelijk, structuur, warm, puur, harmonisch, toegankelijk
Gelderland Classic is characterized by the following terms:
nature, earthy, friendly, structure, warm, pure, harmonious, accessible

7840
Lex Pott

46

47

7830
Dick Spierenburg

7760
Khodi Feiz

7840 Pillow
Lex Pott

7714
Jan des Bouvrie

Dot 9041*
Roderick Vos

*Op aanvraag / On request
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7850
Remy Meijers

5215*
Jan des Bouvrie

*Op aanvraag / On request

7830
Dick Spierenburg
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6905
Scholten & Baijings

7760
Khodi Feiz
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2171 Sky High
Jan des Bouvrie

5470
Jan des Bouvrie

Ori 7845
Lex Pott

7670 Yves*
Scholten & Baijings
*Op aanvraag / On request

Small Square 6792
Roderick Vos

7840 Pillow
Lex Pott

6905
Scholten & Baijings
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09

10

01

02

03

04

05

11

12

13

14

06

07

01
Kvadrat
Coda 2
116

02
Febrik
Razzle Dazzle
Natural

03
Febrik
Drop
Tumtum

04
Kvadrat
Steelcut Trio 2
565

05
Kvadrat
Steelcut Trio 2
515

06
Kvadrat
Divina MD
203

07
Febrik
Dotty
Linen

08
Gelderland
Montana
1438

09
Gelderland
Jumbo
02

10
Gelderland
Montana
4209

11
Gelderland
Soft Mill
870

12
De Ploeg
Landscape
04 / 97

13
De Ploeg
Bergen
03 / 07

14
De Ploeg
Bolster
07
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Lichte uitstraling
met een toegankelijk
en vriendelijk karakter

4800 bank/sofa
beukenhout onbewerkt /
untreated beechwood

6400 bank/sofa
mat aluminium /
aluminum matte

5811 bank/sofa
beukenhout onbewerkt /
untreated beechwood

4800 bank/sofa
mat aluminium / aluminum matte

Gelderland Classic combineert warme,
zachte en vriendelijke stoffen met lichte en
natuurlijke onderstellen. Het geheel zorgt
voor een pure, toegankelijke sfeer.

7404 fauteuil / chair
eiken chalk / oak chalk

Gelderland Classic combines warm, soft
and friendly upholstery with natural colored
frames. This creates a pure and open
atmosphere.
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Ontwerpers

Designers

Een intensieve samenwerking met
designers is voor Gelderland al sinds het
prille begin in de jaren 30 een belangrijke
pijler. Deze traditie om gedegen vakmanschap en goed ontwerp te combineren
levert de allermooiste resultaten. Samen
met ontwerpers werkt Gelderland aan een
grote en diverse collectie. Want wij
realiseren ons maar al te goed dat mensen
op zoek zijn naar een mooie en praktische
invulling van hun specifieke woon- of
werksituatie. Geen ruimte of mens is gelijk.
Doordat alle meubels worden gemaakt in
onze fabriek in Culemborg (NL), blijkt het
regelmatig mogelijk om snel invulling te
geven aan speciale wensen.

An intensive cooperation with designers is
for Gelderland a long term and important
pillar, as it has been since the thirties. This
tradition to combine traditional craftsmanship
and good design is at the base of many
beautiful results. Together with designers
Gelderland invests in a broad and extensive
furniture collection. We do realize that people
are looking for the best practical solution in
their living- or working environment. No
person or room is alike. Because all furniture
is being produced in our factory in Culemborg
(NL) we invite you to let us know any
special wishes or needs. The least we can
do is listen to it!
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7670 Yves

*

bank / sofa
Scholten & Baijings
Comfortabele bank met de bijnaam
Yves kent een tijdloos karakter. De
hoge rugleuning en de ranke poten
geven de bank een charmant en
minimalistisch uiterlijk. De bekleding
zit er nonchalant omheen gevouwen.
De zitkussens geven een ultiem
comfort dankzij een uitgekiende mix
van materialen.

Design duo Scholten & Baijings
designed a sizable, comfortable sofa
with a timeless character, nicknamed
Yves. The high backrest and slender
legs give the sofa a charming and
minimalist appearance. Upholstery is
casually folded around the sofa. The
cushions offer ultimate comfort thanks
to a well-though out mix of materials.
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*Op aanvraag / On request
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7610

59

bank / sofa
Jan des Bouvrie
Uitgebreide serie gebaseerd op de
succesvolle alleskunner, de 6511
bank van Jan des Bouvrie. Doordat
het kussen hier schijnbaar los is
gestoffeerd van de romp wordt het
aangezicht iets minder strak. Ook
zeer geschikt als u een iets zachter
zitcomfort zoekt. Beide series zijn
door elkaar heen te gebruiken en
compleet gelijk in mogelijkheden.
Probeer beide series en kies uw
persoonlijke voorkeur.

Extensive series based on the 6511
sofa, one of Gelderland’s all time
successes. Because of the apparently
separated upholstered seat cushion
you can create a little bit more loose
touch and a slightly softer comfort. Try
both completely similar series and take
your pick.
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7400

fauteuil / armchair
Scholten & Baijings
Deze draaifauteuil vindt als een
kameleon zijn plek in elk interieur.
Laat je omarmen en word verrast
door het comfort van de strak als
een huid beklede schaalvorm. Hij
draait lekker soepel en is een relaxte
set in combinatie met de bijpassende voetenbank.
This chair finds it’s way in any interior.
It embraces you with comfort and
shelter. Combine it with the ottoman
for a relaxed setting.
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7405
fauteuil / armchair
Scholten & Baijings
Na de introductie van stoel 7400
ontwikkelden we model 7405. Deze
zachtere bulky versie biedt behalve
een compleet ander design ook een
ander zitcomfort. Ook leverbaar met
houten poten (7404) voor een meer
Scandinavische uitstraling. Houten
poten in meerdere kleuren leverbaar.

After launching the more archetonic
7400 we developed the 7405. With it’s
softer bulky design it offers besides
a completely different look an other
comfort. Also possible with wooden
legs (7404) which provides a more
Scandinavian touch. Wooden legs
available in various colours.
7404
fauteuil / armchair
Scholten & Baijings
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7330

*

bank / sofa
Jan des Bouvrie
Bankenserie met horizontale
verdeling in de rug en diverse
mogelijkheden. Hoge of lage arm,
het aparte zit kussen kan met
verschillende interieurs worden
gevuld; naar wens voor een lossere
of strakkere look van de bank.
Extensive series with horizontal lining
in the back. The armrest is available in
high and low version, the seating
cushion is possible in loose fit but also
in a more strained version.
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*Op aanvraag / On request
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6908

stoel / chair
Scholten & Baijings
Voortgekomen uit de serie 6905 een
stoel en bank voor gebruik aan tafel.
Door het ingetogen design goed te
combineren met allerlei tafels.
Coming from the series 6905 this chair
and bench is designed for table use.
Because of the modest design it is
easy to combine with various tables.
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6905
bank / sofa
Scholten & Baijings
De soft uitvoering van model 6900.
De modulaire zitelementen zijn
voorzien van een zacht ‘dekje’; minder
strak en formeel, met een uitnodigend,
zacht zitcomfort in een wat lossere
look. De uitgebreide serie bestaat
uit 13 verschillende zitelementen die
naar eigen idee gecombineerd
kunnen worden. Van vrijstaande
chaise longue tot knusse familie- en
royale hoekbank.
The soft version of model 6900. These
inviting modular elements have a softer
touch and comfort. The series with 13
different elements allows you to create
almost any combination. The series
feels at ease in homy and contract
surroundings.
7920 T-Table
tafel / table
Bart Vos

7910 Chaise Royal
Remy Meijers
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Gelderland
Lounge
02

Uit de ruime collectie stoffen en leer is het mogelijk om
verschillende sferen te creëren. Het kleurthema Lounge
laat inspirerende combinaties zien om tot een bij u
passende keuze te komen.
From the extensive collection fabrics and leather one can
create a great variety in atmosphere. The theme Lounge
shows you some inspiring combinations and hopefully helps
to come to the right decision.
Gelderland Lounge kenmerkt zich door de volgende termen:
sfeervol, warm, intiem, diep, gezellig
Gelderland Lounge is characterized by the following terms:
stylish, warm, intimate, deep, cozy

7810
Jan des Bouvrie
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6400
Henk Vos

7860 Tide chair
FOKlab

7880 Embrace
Jan des Bouvrie

4800
Henk Vos

Small Square 6972
Roderick Vos
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7400
Scholten & Baijings

7805
Jan des Bouvrie

4800
Henk Vos
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7854
Remy Meijers
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2505 Endles
Jan des Bouvrie

6401 Woody
Bart Vos

6511
Jan des Bouvrie

7870 Pillow
Lex Pott

Small Square 6972
Roderick Vos

7920 T-Table
Bart Vos
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Diepe tinten
creëren een
intieme sfeer

6511 en 7610 bank / sofa
zwart staal / black metal

7404 fauteil / chair
eiken elephant grey /
oak elephant grey

4800 bank / sofa
zwart aluminium / aluminum black

Gelderland Lounge is een sfeervolle
mix van diepe tinten aangevuld met een
uitgesproken accent. Samen met matte,
vergrijsde tonen voor de onderstellen
ontstaat een harmonisch geheel.

Gelderland Lounge is pleasant mix of deep
colors and outspoken contrasts. Together
with frosty and greyish accents in the
frames this creates a harmonious setting.
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04

05

07

06

08

09

10

13

14

15

11

12

01

02

03

01
Gelderland
Royal
01100

02
Gelderland
Montana
2834

03
Gelderland
Royal
20978

04
Kvadrat
Steelcut Trio 2
195

05
Kvadrat
Divina 3
384

06
Kvadrat
Hallingdal 65
173

07
Kvadrat
Divina 3
691

09
Kvadrat
Tonica
411

10
Kvadrat
Hallingdal 65
890

11
Febrik
Twill
Royal

12
Kvadrat
Hallingdal 65
764

13
Gelderland
Breeze Fusion
4602

14
De Ploeg
Kust
44

15
De Ploeg
Walker
47

08
Kvadrat
Tonus 4
619
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2105 Illusion
stoel / chair
Jan des Bouvrie
Uitgebreide serie stoelen met
comfortabele zit. Maken zitten aan
tafel urenlang prettig.
Extensive series chairs. They allow you
to spend hours and hours at the table.

Small Square 6792
tafel / table
Roderick Vos
Massief houten serie van 5
verschillende tafels verkrijgbaar in
donker en licht eiken. Ambachtelijke
uitstraling.
Series of 5 massive wooden tables.
Available in natural and dark oak. Handcrafted touch.
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Comfort
en kwaliteit

Comfort
and quality

In alle Gelderland producten worden
hoogwaardige materialen gebruikt
waardoor u kunt rekenen op jarenlang
gebruiksgenot. De constructieve houten
romp wordt vervaardigd van massief
beuken; u krijgt hierop een garantie van
20 jaar. De vulling wordt opgebouwd uit
duurzaam polyether en koudschuim; elk
onderdeel van de vulling wordt zorgvuldig geselecteerd ten behoeve van een
optimaal zitcomfort. Om aan individuele
wensen te kunnen voldoen zijn een
aantal modellen uitgevoerd met hoogte
verstelbare poten. De uitgebreide collectie
meubelstoffen en leder wordt met zorg
geselecteerd, niet alleen op uitstraling
maar ook op kwaliteit. Daarnaast is het
meestal mogelijk op klantwens de
meubelen te voorzien van een eigen
geselecteerde meubelstof.

The high-quality materials used in all
Gelderland products have always been
determining factors for an extensive and joy
full use. The constructive wooden frame is
manufactured from solid beech with a 20
years warranty. The filling is composed of
durable polyether and cold foam parts; each
with a carefully selected support in order to
ensure optimal comfort and ease. To further
comply with individual requirements, a
number of models are provided with height
adjustable legs. The extensive collection of
fabrics and leather are considerately selected,
not only on appearance and design but also
on quality. Besides this standard selection it
is frequently possible to work with an
customer preferred choice of fabric.
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6901

stoel / chair
Scholten & Baijings
Voortgekomen uit de serie 6900 een
strakke stoel en bank voor gebruik
aan tafel. Door het ingetogen design
goed te combineren met allerlei
tafels.
Coming from the series 6900 this chair
and bench is designed for a table.
Because of the modest design it is
easy to combine with various tables.
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6900

bank / sofa
Scholten & Baijings
Eerste ontwerp van Scholten &
Baijings voor Gelderland in 2006.
Uitgebreide architectonische serie
bestaande uit diverse elementen die
op allerlei verschillende manieren
kunnen worden gekoppeld.
First design of Scholten & Baijings
for Gelderland in 2006. Architectonic
and sectional sofa that because of it’s
smart modularity can suit many needs.
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6773
Tonio

stoel / chair
Dick Spierenburg
De stoel, ook wel genoemd Tonio,
is een doorontwikkeling van model
6771. Deze uitvoering kenmerkt zich
door een sobere belijning waardoor
het beeld nog ingetogener is.
This chair, also know as Tonio is based
on model 6771. It’s sewing details
however are less explicit and therefor
even more moderate.
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6772

fauteuil / armchair
Dick Spierenburg
Comfortabele ingetogen fauteuil
die zich goed laat combineren met
meubelen die meer ruimte of
aandacht vragen.
Very comfortable armchair that likes to
play the second violin in combination
with spacious or demanding sofa’s.
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6771
Lucca

stoel / chair
Dick Spierenburg
Kubistische stoel op wielen, ook
genoemd Lucca. Is al jarenlang een
vaste waarde in de Gelderland
collectie. Ook leverbaar met vaste
poten.
Cubistic chair on castors also known
as Lucca. Has been of great value for
many years already in the Gelderland
collection. Also available on solid legs.
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6710

*

bank / sofa
Jan des Bouvrie
Bankenserie met kubistische,
zakelijke uitstraling. Het frame is
dominant aanwezig en uitgevoerd
in mat chroom.
Sofa with cubistic and abstract touch.
The dominant and detailed frame is
always in frosty chrome.

Dot 9040*
tafel / table
Roderick Vos
Elegant tafeltje (Dot) in diverse
kleuren. Omdat het blad los ligt is
het ook te gebruiken als dienblad.
Elegant table (Dot) in various colours.
The top can also be used as a tray.

*Op aanvraag / On request
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6511
bank / sofa
Jan des Bouvrie
Al jarenlang een succes model in
de collectie. Door het grote aantal
mogelijkheden voor alle interieurs
een betaalbare oplossing! De brede
arm, kenmerkend voor de serie, is
daar waar minder ruimte voorhanden,
ook te verkrijgen in een smallere
uitvoering. Bent u op zoek naar een
iets minder strak beeld dan is model
7610 misschien een goed alternatief.

This model is a great success in our
collection since many years. Because of
its extensive options for many an
affordable solution. The dominant arm
ledger is also available in a smaller
version should space be limited in your
interior. If you are looking for a little bit
more loose version maybe the 7610
sofa will suit you.
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4800
Henk Vos
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Gelderland
Trend
03

Gelderland biedt een grote variatie in stoffen en leer
om verschillende sferen te creëren. Met het volgende
kleurthema Trend willen we inspireren om tot een bij
u passende keuze te komen.
Gelderland offers you a huge choice in fabrics and leather to
help you create your own personal environment. With the
following theme Trend we like to inspire you and help you
come to the right decision.
Gelderland Trend kenmerkt zich door de volgende termen:
kleurrijk, verzadigd, vrolijk, open, speels, gevarieerd
Gelderland Trend is characterized by the following terms:
colorful, saturated, cheerful, open, playful, varied

7730
Jan des Bouvrie

*Uitlopend model, op aanvraag / Running out, on request
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6400
Henk Vos

6773 Tonio
Dick Spierenburg

7780
Bart Vos

7405
Scholten & Baijings

4730*
Jan des Bouvrie
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6905
Scholten & Baijings

400 Retro
Jan des Bouvrie

4800
Henk Vos
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7730*
Jan des Bouvrie
*Op aanvraag / On request

7404
Scholten & Baijings
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7910 Chaise Royal
Remy Meijers

Dot 9040*
Roderick Vos

7840 Pillow
Lex Pott

*Op aanvraag / On request

7870 Pillow
Lex Pott

400 Retro
Jan des Bouvrie

Ori 7845
Lex Pott

4800
Henk Vos
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11

12

13
01

02

03
14

04

05

06

07

08

09

10

01
Kvadrat
Divina Melange 2
620

02
Kvadrat
Hallingdal 65
702

03
Kvadrat
Steelcut Trio 2
965

04
De Ploeg
Toulouse
69 / 38

05
Gelderland
Breeze Fusion
4401

06
Gelderland
Royal
40988

07
Gelderland
Serene
115

08
Febrik
Drop
Gummybear

09
Kvadrat
Canvas
644

10
Kvadrat
Coda 2
410

11
Kvadrat
Tonus 4
605

12
Kvadrat
Hallingdal 65
457

13
Febrik
Gentle
Earth

14
Kvadrat
Divina Melange 2
821
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Kleurrijk en fel met
een speelse uitstraling

universeel / universal
kunststof / plastic

7800 bank / sofa
glanzend chroom / polished chrome

7805 bank / sofa
beukenhout / beechwood

6400 bank / sofa
glanzend chroom / polished chrome

Gelderland Trend is kleurrijk en uitgesproken van toon. De combinaties
zijn helder en een blikvanger voor de
omgeving.

Gelderland Trend is colorful and outspoken.
The choices are bright and an eye-catcher in
the room.
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6401 Woody
fauteuil / armchair
Bart Vos
Fauteuil 6401 is een gemaks stoel
anno nu. Ontwerper Bart Vos: ‘Het
is een sieraad dat toepasbaar is in
elk interieur. Mijn ontwerp is een
typische Gelderland: eenvoudig en
functioneel. Een fauteuil die door
de jaren heen alleen maar mooier
wordt. Hij leent zich goed voor stof
net als in leer en vormt hij zich naar
zijn eigenaar als een oude leren jas.
De houten armleggers geven warmte aan het ontwerp. Ze zijn afgerond,
waardoor ze fijn aanvoelen in de
palm van de hand. Het frame geeft
de stevige, dikke kussens een elegante tegenhanger. De gebogen poten doen denken aan de pootjes van
een insect’. Sinds kort is er ook een
bankje verkrijgbaar, bescheiden qua
maatvoering en groot in comfort.

Armchair 6401 is a contemporary version of the easy chair. Designer Bart
Vos explains, ‘My design is typical
Gelderland: simple and functional. It
is an armchair that ages gracefully. It
is equally as beautiful in fabric as in
leather and conforms to the shape of
its owner like an old leather jacket. The
wooden armrests add warmth to the
design. The frame is an elegant counterpart to the thick cushions. The bent
legs are reminiscent of insect legs.’
Only recently a small sofa version has
been added to the collection. Small in
size but big in comfort
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Duurzaamheid

Sustainability

De meeste mensen kiezen Gelderland
(1936) meubelen om er lang van te kunnen
genieten. En deze verwachting wordt al
meer dan 80 jaar waargemaakt. De
duurzame materialen, zoals bijvoorbeeld
massief beuken hout dat wordt verwerkt
in de meubelen, staan hiervoor garant.
Daarnaast zijn bijna alle Gelderland
meubelen uitgevoerd met het specifieke
Gelderland hoezensysteem waardoor
reiniging of vervanging van de hoes
mogelijk is. Dagelijks worden bij Gelderland
modellen aangeboden om, na jarenlang
gebruik, te worden gerenoveerd. Een
groter compliment voor tijdloos design
en duurzaamheid kunnen wij ons niet
voorstellen. Dezelfde bank verandert in
de tijd mee met de wensen van de klant!

Most people do not only select Gelderland
(1936) furniture for the pleasure of today but
also for the future. And this expectation has
already been met for more than 8 decades
with a great deal of verve. The high-quality
materials such as solid beech wood used in
all products make it possible to meet this
expectation. Almost all our furniture is
provided with the specific Gelderland cover
system ensuring that cleaning and exchange
of the covers is possible. Every day we
are presented with models for which, after
many years of intensive use, a complete renovation is requested. This is of course
the best compliment with regard to timeless
design and durability we can dream of. The
same furniture following the changes of
time!

112

6400

113

bank / sofa
Henk Vos
Archetype bank. Zeer uitgebreide
serie met los-vast uitstraling die in
heel veel sferen past. Fauteuils,
banken, hoekopstellingen; leef u uit
op de vele mogelijkheden!

Archetype sofa. This sectional series
with loose fit image has a great variety
in dimensions. Chairs, sofa’s, corners;
you name it, you can build it!
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6111

bank / sofa
Jan des Bouvrie
Zeer geschikt voor de liefhebber van
een moderne Chesterfield. Prachtige
moderne bank met een knipoog naar
andere sferen.
Looking for a modern - classic
combination? This modern series with
a nod to a classic Chesterfield may suit
you well.
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5811

117

bank / sofa
Jan des Bouvrie
De 5811 is een eigentijdse bank met
een knipoog naar klassiek. U kunt
het zitcomfort aan uw persoonlijke
voorkeur aanpassen door te kiezen
voor de standaard zitkussens (soft) of
de kussens met binnenvering (stevig).

The 5811 flirts with classic design and
comfortable seating. Adjust it to your
personal preference by choosing the
soft or the firm comfort.
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5770

fauteuil / armchair
Jan des Bouvrie
Gelderland klassieker! Ook leverbaar
met een houten achterpoot of met
een hogere rugleuning. De houten
armleuning is in meerdere kleuren
leverbaar. Een bijpassende ottoman
maakt de set compleet.
Classic Gelderland design! Also
available with wooden feet or higher
backrest. Should you combine it with
the ottoman it creates a beautiful and
complete set. The wooden arm ledger
is available in several colours.
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5215

*

fauteuil / armchair
Jan des Bouvrie
Deze fauteuil is een ontwerp uit de
jaren ‘80 en onlangs herontdekt. Een
zeer compacte clubfauteuil met een
uitzonderlijk zitcomfort
This chair was originally designed in
the eighties. Lately we used it to
decorate an office and rediscovered
it’s versatility: compact, durable and
off course comfortable.
*Op aanvraag / On request
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4800

bank / sofa
Henk Vos
Een echte Gelderland klassieker. In
de collectie sinds 1982. Deze alleskunner met veel mogelijkheden in
kleur en maat voelt zich bijna overal
thuis. Gegarandeerd! Voor de langere
mensen is er in een aantal maten
een XL uitvoering met meer zitdiepte.
The real classic Gelderland sofa (1982).
Because of the many possibilities in
sizes and colours and it’s moderate
design this sofa fits in almost all
interiors. Proven! For the taller people
there is in a selected number of
dimensions an XL version with more
seat depth available.
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4800
bank / sofa
Henk Vos
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2505
Endless

bank / sofa
Jan des Bouvrie
Stoere kussenbank met veel
combinatiemogelijkheden. Vandaar
de naam Endless (2505). Combineer
naar hartelust en creëer een
heerlijke zithoek.
Solid sofa with many opportunities to
combine. This explains the name
Endless (2505). Feel free to create a
sofa as small or big as you want.
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2170
Sky High

fauteuil / armchair
Jan des Bouvrie
Fauteuil Sky High (2170) dankt zijn
naam aan de hoge rugleuning die
natuurlijk zorgt voor een luxueuze en
comfortabele zit.
Armchair Sky High (2170) is named
after its high backrest. This comfortable
chair allows you to spend your evening
in luxury.
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905
Illusion
bank / sofa
Jan des Bouvrie
De Illusion bank (905) is een bank
voor de liefhebber van losser design.
Een heerlijke bank om met de familie
in weg te kruipen.
Sofa Illusion (905) is the solution for
the lover of a more loose design. A
comfortable sofa for the whole family.
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601
Meneer
Oberman

fauteuil / armchair
Jan des Bouvrie
Een pareltje uit vervlogen jaren is
weer helemaal bij de tijd gebracht.
Over het zitcomfort van deze
buisframe relaxfauteuil is opnieuw
nagedacht. Dit levert seen retro stoel
op met het gevoel van de toekomst.
Door zijn charmante vormgeving
past dit model in moderne én
klassieke interieurs. Deze fauteuil,
we noemen hem ook wel Oberman,
is vernoemd naar Gelderland’s
oprichter en een eerbetoon aan hem.
A jewel from the past has been
completely updated and the seating
comfort of this tube-frame relaxing
armchair redesigned. It offers a retro
chair with a future feeling. Thanks to its
charming design this model will
complement both modern and classic
interiors. This chair also known as
Oberman is named after Gelderland’s
founder and an homage to him.
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430

bank / sofa
Jan des Bouvrie
De Gelderland klassieker! Deze
(kubus) bank is het eerste ontwerp
van Jan des Bouvrie voor Gelderland
en al vanaf 1969 in collectie. De bank
werd in 2004 opgenomen in de
collectie van het Stedelijk Museum.

135

This sofa is Jan des Bouvrie’s first
design for Gelderland. An all time classic
since 1969! In 2004 it became part of
the collection of the Stedelijk Museum
in Amsterdam.
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400
Retro

fauteuil / armchair
Jan des Bouvrie
In het kader van het 80 jarig bestaan
van Gelderland is de fauteuil 400
opnieuw uitgebracht. De bekende
retro stoel is terug met een aantal
verbeteringen. Het geheel is iets
ranker geworden, zo is o.a. het
buisframe iets dunner en is de voet
veranderd, nieuw is ook de
bijpassende voetenbank. Fauteuil
400 is van oorsprong een ontwerp
uit 1979.

Because of Gelderland’s 80th anniversary we relaunched retro model 400.
The well known armchair, originally
from 1979 is back with some small
improvements in design. It is a bit
slimmer and now has an ottoman to
complete the set.
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Maatvoering

Measurements

Op de volgende pagina’s een overzicht
van de maatvoeringen per serie. Hierbij
wordt overal gehanteerd: breedte x diepte
x hoogte in cm, gezien vanuit een voorstaande positie. Voor het actuele en nog
uitgebreidere overzicht kijkt u op onze
website, www.gelderlandgroep.com.
Typefouten, aanvullingen en/of
wijzigingen voorbehouden.

On the following pages an overview of
measurements per series. Measurements
are width x depth x height in cm, seen from
a frontal point of view. For more information
and an actual overview please also see our
website, www.gelderlandgroep.com. Typing
errors and changes reserved.
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0 – 1000

2000 – 3000

400 Retro (fauteuil / armchair)
Jan des Bouvrie

2105 Illusion (stoel / chair)
Jan des Bouvrie

67 x 88 x 92

70 x 70 x 84

58 x 88 x 92

58 x 52 x 37

2106 Illusion (stoel / chair)
Jan des Bouvrie
70 x 70 x 84

430 (bank / sofa)
Jan des Bouvrie
110 x 90 x 65

173 x 90 x 65

2107 Illusion (stoel / chair)
Jan des Bouvrie

235 x 90 x 65

52 x 67 x 84

601 Meneer Oberman (fauteuil / armchair)
Jan des Bouvrie
69 x 112 x 87

56 x 67 x 40

2108 Illusion (stoel / chair)
Jan des Bouvrie
52 x 67 x 101

905 Illusion (bank / sofa)
Jan des Bouvrie
130 x 100 x 75

2170 Sky High (fauteuil / armchair)
Jan des Bouvrie

220 x 100 x 75

120 x 103 x 100
310 x 100 x 75

90 x 65 x 43

90 x 65 x 48
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4000 – 5000
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2171 Sky High (fauteuil / armchair)
Jan des Bouvrie

4730 (bank / sofa)
Jan des Bouvrie

90 x 103 x 100

160 x 88 x 75

2505 Endless (bank / sofa)
Jan des Bouvrie

4800 (bank / sofa)
Henk Vos

92 x 108 x 75

148 x 108 x 75

118 x 52 x 42

73 x 81 x 70

195 x 88 x 75

86 x 81 x 70

122 x 81 x 70
82 x 57 x 43

160 x 81 x 70

118 x 108 x 75

118 x 160 x 75

164 x 108 x 75

118 x 100 x 42

220 x 81/90 x 70

146 x 81 x 70

190 x 81/90 x 70

240 x 81 x 70

176 x 81 x 70

206 x 81 x 70

146 x 81 x 70

176 x 81 x 70

206 x 81 x 70

82 x 150 x 70

92 x 242 x 70

82 x 150 x 70

220 x 81 x 70

92 x 242 x 70

220 x 81 x 70

5000 – 6000

6000 – 7000

5215 (fauteuil / chair)
Jan des Bouvrie

6111 (bank / sofa)
Jan des Bouvrie

70 x 78 x 69

97 x 87 x 70
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184 x 87 x 70

224 x 87 x 70

95 x 57 x 43

5470 (fauteuil / chair)
Jan des Bouvrie
67 x 87 x 75

6400 (bank / sofa)
Henk Vos
106 x 95 x 76

5770 (fauteuil / chair)
Jan des Bouvrie
67 x 87 x 78

160 x 95 x 76

230 x 95 x 76

200 x 95 x 76

52 x 57 x 37

270 x 95 x 76

110 x 95 x 76

95 x 65 x 45

150 x 95 x 76

5775 (fauteuil / chair)
Jan des Bouvrie
180 x 95 x 76

67 x 87 x 84

135 x 95 x 76

5811 (bank / sofa)
Jan des Bouvrie
100 x 92 x 80

205 x 95 x 76

175 x 95 x 76

245 x 95 x 76

188 x 92 x 80

135 x 95 x 76

228 x 92 x 80

220 x 95 x 76

77 x 77 x 46

175 x 95 x 76

143

205 x 95 x 76

245 x 95 x 76

6401 Woody (bank / sofa)
Henk Vos
60 x 32 x 40

76 x 99 x 73
145 x 95 x 76

185 x 95 x 76

170 x 99 x 73
215 x 95 x 76

145 x 95 x 76

255 x 95 x 76

185 x 95 x 76

6511 – 6515 (bank / sofa)
Jan des Bouvrie
215 x 95 x 76

255 x 95 x 76
92 x 83 x 81

170 x 95 x 76

240 x 95 x 76

170 x 95 x 76

84 x 83 x 45

210 x 95 x 76
182 x 83 x 81

212 x 83 x 81

202 x 83 x 81

232 x 83 x 81

280 x 95 x 76

210 x 95 x 76
150 x 83 x 81

240 x 95 x 76

110 x 83 x 81

180 x 83 x 81

280 x 95 x 76
165 x 83 x 81

195 x 83 x 81

165 x 83 x 81

195 x 83 x 81

100 x 160 x 76

100 x 160 x 76
176 x 83 x 81

206 x 83 x 81

176 x 83 x 81

206 x 83 x 81

144

86 x 148 x 81

85 x 85 x 81

6772 (stoel / chair)
Dick Spierenburg
65 x 73 x 77

65 x 55 x 44

87 x 240 x 81

226 x 83 x 81

6773 Tonio (stoel / chair)
Dick Spierenburg
215 x 240 x 81

53 x 50 x 82

6650 (stoel / chair)
Jan des Bouvrie

6900 (bank / sofa)
Scholten & Baijings

52 x 61 x 85

205 x 88 x 74

88 x 88 x 74

6710 (bank / sofa)
Jan des Bouvrie
97 x 87 x 70

175 x 88 x 74

184 x 87 x 70
175 x 88 x 74

95 x 57 x 43

175 x 88 x 74

6771 Lucca (stoel / chair)
Dick Spierenburg
53 x 50 x 82

88 x 88 x 74

175 x 88 x 74

175 x 88 x 74

88 x 88 x 74

224 x 87 x 70

175 x 88 x 74

175 x 88 x 74

6901 (stoel / chair)
Scholten & Baijings
47 x 67 x 80

135 x 67 x 80

88 x 88 x 41

7000 – 8000
7114 (stoel / chair)
Jan des Bouvrie

6905 (bank / sofa)
Scholten & Baijings
210 x 90 x 75

90 x 90 x 75

90 x 180 x 75

90 x 90 x 75

90 x 180 x 75

90 x 90 x 75
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180 x 90 x 75

47 x 60 x 81

62 x 60 x 81

180 x 90 x 75

90 x 180 x 75

7330 (bank / sofa)
Jan des Bouvrie
20 x 90 x 73

20 x 90 x 57

68 x 90 x 73

136 x 90 x 73

180 x 90 x 75
170 x 90 x 73

90 x 180 x 75
204 x 90 x 73

68 x 90 x 45

90 x 90 x 45

6908 (stoel / chair)
Scholten & Baijings

7400 (fauteuil / armchair)
Scholten & Baijings
64 x 81 x 98

50 x 70 x 81

55 x 50 x 45

136 x 70 x 81

7402 (fauteuil / armchair)
Scholten & Baijings
64 x 81 x 98
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7404 (fauteuil / armchair)
Scholten & Baijings
65 x 81 x 96

176 x 85 x 81

206 x 85 x 81

55 x 50 x 45
88 x 148 x 81

85 x 85 x 81

89 x 240 x 81

7405 (fauteuil / armchair)
Scholten & Baijings
226 x 85 x 81
65 x 81 x 96

55 x 50 x 45

215 x 85 x 81

7610 – 7615 (bank / sofa)
Jan des Bouvrie
92 x 85 x 81

84 x 83 x 45

110 x 85 x 81

7670 Yves (bank / sofa)
Scholten & Baijings
120 x 96 x 86

182 x 85 x 81

202 x 85 x 81

150 x 85 x 81

196 x 96 x 86

212 x 85 x 81

191 x 96 x 86

221 x 96 x 86

191 x 96 x 86

221 x 96 x 86

232 x 85 x 81

180 x 85 x 81

98 x 160 x 87

165 x 85 x 81

195 x 85 x 81

165 x 85 x 81

195 x 85 x 81

7720 (fauteuil / armchair)
Jan des Bouvrie
176 x 85 x 81

206 x 85 x 81

63 x 82 x 84

226 x 96 x 86
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7730 (bank / sofa)
Jan des Bouvrie
185 x 90 x 80

108 x 160 x 82

215 x 90 x 80
105 x 75 x 42

30 x 105 x 61

100 x 58 x 42

130 x 58 x 42

Rugkussen A 70 x 40

Rugkussen B 90 x 40

7760 (stoel / chair)
Khodi Feiz
54 x 62 x 78

54 x 62 x 78

7800 (bank / sofa)
Jan des Bouvrie
100 x 90 x 48
100 x 90 x 82

7761 (tafel / table)
Khodi Feiz
120 Ø

100 x 90 x 82

100 x 90 x 25,5
100 x 150 x 82

210 x 95 x 74

240 x 90 x 74

7805 (bank / sofa)
Jan des Bouvrie
90 x 65 x 44
130 x 100 x 88

220 x 100 x 88

7780 (bank / sofa)
Bart Vos

310 x 100 x 88
265 x 100 x 88

100 x 105 x 82

160 x 105 x 82

200 x 105 x 82

7810 (bank / sofa)
Jan des Bouvrie
175 x 105 x 82

91 x 101 x 83

130 x 160 x 82

115 x 101 x 83

91 x 101 x 44

115 x 101 x 83
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7830 (bank / sofa)
Dick Spierenburg
165 x 79 x 75

7850 (bank / sofa)
Remy Meijers

82 x 79 x 75

70 x 50 x 42

120 x 90 x 74

200 x 90 x 74

240 x 90 x 74

240 x 90 x 74

7840 Pillow (bank / sofa)
Lex Pott
75 x 72 x 76

144 x 72 x 76

179 x 72 x 76

7851 (tafel / table)
Remy Meijers
213 x 72 x 76

69 x 72 x 76

173 x 72 x 76

72 x 72 x 76

138 x 72 x 76

207 x 72 x 76

141 x 72 x 76

190 x 95 x 75

300 x 95 x 75

176 x 72 x 76

210 x 72 x 76

72 x 72 x 76

141 x 72 x 76

7852 (tafel / table)
Remy Meijers
135 x 90 x 31,5

176 x 72 x 76

210 x 72 x 76

160 x 70 x 31,5

141 x 72 x 76

210 x 72 x 76

7854 (stoel / chair)
Remy Meijers
50 x 65 x 98

69 x 69 x 46

138 x 69 x 46

207 x 69 x 46

240 x 95 x 75
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7860 Tide chair (fauteuil / armchair)
FOKlab
71 x 85 x 110

69 x 69 x 46

138 x 69 x 46

207 x 69 x 46

71 x 85 x 76

7880 Embrace / 7881 Embrace Soft
(bank / sofa)
Jan des Bouvrie
201 x 87 x 77

231 x 87 x 77

261 x 87 x 77

176 x 87 x 77

206 x 87 x 77

236 x 87 x 77

176 x 87 x 77

206 x 87 x 77

236 x 87 x 77

206 x 87 x 77

236 x 87 x 77

266 x 87 x 77

206 x 87 x 77

236 x 87 x 77

266 x 87 x 77

70 x 87 x 43

101 x 150 x 77

101 x 150 x 77

262 x 87 x 77

262 x 87 x 77

7840 Pillow High (bank / sofa)
Lex Pott
75 x 72 x 120

144 x 72 x 120

69 x 72 x 120

213 x 72 x 120

210 x 72 x 120

176 x 72 x 120

138 x 72 x 120

207 x 72 x 120

173 x 72 x 120

72 x 72 x 120

179 x 72 x 120

141 x 72 x 120

176 x 72 x 120

72 x 72 x 120

141 x 72 x 120

210 x 72 x 120

Accessoires / Accessories
7910 Chaise Royal (bank / sofa)
Remy Meijers

93 x 93 x 80

93 x 93 x 80

Small Square 6792 (accessoire / accessorie)
Roderick Vos

152 x 93 x 80

76 x 93 x 80

169 x 93 x 80

40 x 40 x40

93 x 169 x 80

75 x 75 x 42

90 x 90

120 x 110

150 x 100

100 x 60

120 x 60

60 x 40 x 40

150 x 75 x 42

Dot 9040 (tafel / table)
Roderick Vos

7920 T-Table (tafel / table)
Bart Vos
70 x 70

40 x 40 x40

Ori 7845 (tafel / table)
Lex Pott
30 x 40 x 50

186 x 93 x 80

40 x 40 x40

93 x 169 x 80

169 x 93 x 80

150

43Ø x 38

100 x 100

110 x 110

130 x 60

150 x 60

110 Ø

Tafel leverbaar in hoogte 14,5 en 28,5 / Table available in hights 14,5 and 28,5

40 x 40 x40

40 x 40 x40
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