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Ontwerper Productomschrijving

De Nederlandse kunstenaar Joep van 
Lieshout (Ravenstein,  1963)  is  de 
oprichter en permanente  ‘denktank’
van  Atelier  van  Lieshout (AVL).  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. 

De Shaker

Joep  van  Lieshout’s ontwerp  van de 
AVL  – Shaker  meubelrange  is  een 
hommage  aan  een  beroemde 
voorganger  van  de woon‐ en werk‐
gemeenschap AVL‐Ville. De   Shakers 
creëerden  in  het  19de‐eeuwse 
Noord‐Amerika  een  vrijwel  zelf‐
voorzienende vorm  van  leven  en 
werken, vooral hun meubels werden 
al snel herkend als sublieme, tijdloze 
ontwerpen  die  door  hun  soberheid 
vooruit liepen.
De massief houten AVL – Shaker tafel 
is in drie standaard maten leverbaar. 
Het  topblad  bestaat  uit  massieve 
hardhoutdelen  die  het  blad  een 
gevarieerd  uiterlijk  geeft.  De  AVL  –
Shakerstoel  met  de  karakteristieke 
‘schuine’ zit  naar  achteren,  is  van 
massief beuken en laat zich hierdoor 
gemakkelijk  combineren  met 
verschillende  meubelstukken  in 
uiteenlopende opstellingen.

Productomschrijving

De Workbench

De AVL – Workbench  is een  sobere, 
robuuste tafel van polyester.
Onverzettelijk!  De  grove  afwerking 
van  de poten  in  combinatie met  de 
spiegelglad afgewerkte top laten zien 
waar  het  bij  een  tafel  om  gaat.  De 
tafel wordt in een aantal afmetingen 
geproduceerd  en  is  in  een 
verscheidenheid  aan  kleuren 
leverbaar.    Daardoor  uitermate 
geschikt  voor  uiteenlopende  werk‐
en  vergaderruimten,  waar  kleur  en 
functionaliteit de prioriteit hebben.

Toepassing Modellen

Toepasbaar in  
vergaderruimtes
werkplekken

Uitsluitend  toepasbaar  op  begane 
grond

Inhuiskosten bedragen 8%

Diverse  modellen  in  vierkante  en 
rechthoekige vormen.

Uitvoering

Stalen  frame,  ombouwd met  multiplex 
plaatmateriaal, afgewerkt met polyester.

Polyester
niet UV‐bestendig
niet krasvrij

Maatvoering

bladdikte                
poot
bladhoogte
vrije hoogte onder tafel

In  overleg,  tegen  meerprijs,  ook 
leverbaar in andere afmetingen.

Kleuren

Beige 
Bruin beige 
Pastel licht roze
Pastel violet 
Pastel blauw 
Ivoor                                         
Licht grijs                                 
Diep zwart 
Pastel groen 
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RAL 1001
RAL 1011
RAL 3015
RAL 4009
RAL 5024
RAL 1013
RAL 7035
RAL 9005
RAL 6019

8,5 cm
8,5 x  8,5 cm                

74,5 cm
66 cm
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