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Ontwerper Productomschrijving

De Nederlandse kunstenaar Joep van 

Lieshout (Ravenstein, 1963) is de 

oprichter en permanente ‘denktank’

van Atelier van Lieshout. Hij 

studeerde aan de Rotterdamse 

kunstacademie en in 1988 aan de 

vervolgopleiding aan Ateliers ‘63. 

Sinds 1995 opereert Van Lieshout

nog uitsluitend onder de naam AVL . 

In een oude loods in het 

Rotterdamse havengebied 

produceert de kunstenaar met zijn 

team een opmerkelijke reeks 

objecten die zowel kunst als 

gebruiksvoorwerp zijn: kasten, tafels 

en stoelen, maar ook complete 

inrichtingen voor keukens, 

badkamers, fitnessstudio’s en zijn 

bekende ‘mobile homes’ die op 

internationale exposities nog steeds 

voor verbazing en opwinding zorgen. 

AVL

Glyder

Deze serie  is een nieuw en Inno-

vatief leefconcept ontwikkeld in 

samenwerking met Joep van 

Lieshout. Het is een complete 

familie aan producten om op te 

leven en toepasbaar in elke ruimte 

waar mensen elkaar ontmoeten om 

te werken, te ontspannen, te 

overleggen, te leren en te 

recreëren. De rugleuning van de 

verschillende elementen is een 

dynamisch onderdeel waarmee 

men sfeer en comfort kan variëren. 

De rugleuning kan men op elke ge-

wenste positie zetten, door deze 

heen en weer te schuiven, oftewel 

te "glyden". De losse armleuningen, 

c.q.hoofdkussens, ondersteunen dit 

concept. Elementen zonder rug-

leuning completeren de familie in 

de vorm van extra zitplaatsen of 

verruiming van de overige leef-

plaatsen. De mogelijkheid om te 

spelen met diverse kleuren binnen 

de vormen van de elementen voegt 

nog eens een unieke mogelijkheid 

toe om de elementen klantspecifiek 

uit te voeren.



Toepasbaar voor

� wachtruimtes

� ontvangstruimtes

Modellen

� bank

� poef

Maatvoering

Bank   

� lengte

� zithoogte

� hoogte  rugleuning

� diepte

Uitvoering

Geheel gestoffeerde zitelementen in 1 

kleur .

In Bi-color uitvoering, zijn rugleuning en 

plintbak in 1 kleur uitgevoerd.

Let op meerprijs!

240 cm

190 cm

135 cm

43 cm

30 cm

85 cm

85 cm

120 cm

43 cm

85 cm

53 cm

13 cm

25 cm

Toepassing

Bekleding

Stoffen

� Stofgroep 3

Tonus 3

� Stofgroep 4

Divina 3

Poef   

� lengte

� zithoogte

� diepte

Armlegger

� lengte

� hoogte

� diepte

Accessoires

� los kussen / armlegger
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AVL – Glyder

Model Afmeting Artikelnummer

l x d x h

Fauteuil

135X85X70 SLD135A-XYZ

Bank

190X85X70 SLD190A-XYZ

240X85X70 SLD240A-XYZ

Poef

85X85X40 POU85A-XZ

120X85X40 POU120A-XZ

Armlegger

53X25X13 SLIDINGARM A-K

A = vervangen door code type bekledingsstof, U voor Tonus, D voor Divina.

K = vervangen door kleurcode bekledingsstof  armlegger, zie blz.:  178, 179

X = vervangen door kleurcode bekledingsstof  kussen, zie blz. :  178, 179

Y = vervangen door kleurcode bekledingsstof  rug, zie blz. :  178, 179

Z = vervangen door kleurcode bekledingsstof  plint, zie blz. : 178, 179
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