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bank hoog 2,5 zits
sofa high 2,5 seats

chaise longue combinatie
chaise longue combination

bank 3 zits
sofa 3 seats

fauteuil
armchair
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hoekbank hoog
sofa with corner high

fauteuil hoog
armchair high
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7840 – 7870

Ori 7845
tafel / table
Lex Pott
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bank / sofa
Lex Pott

Het eerste zitmeubel van de hand van 
Lex Pott. Compacte afmetingen van 
bank en fauteuils, met een fraaie kubis-
tische vormgeving aan de buitenkant 
en een zeer comfortabele zachte bin-
nenkant. 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 mogelijk-
heden 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.
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“Het idee komt voort uit een kussen dat 
is doorgesneden. Hierdoor krijgt de bank 
een zachte en bollende binnenkant en een 
rechthoekige kubus als buitenkant. Een 
compacte, eenvoudige en comfortabele 
bank die goed tot zijn recht komt in de 
steeds kleiner wordende privé ruimtes. 
Ik heb de serie ontworpen als modulaire 
blokken die afhankelijk van de verschillende 
wensen te combineren en uit te wisselen 
zijn. Hierbij is zeker ook gedacht aan de 
zakelijke gebruiker. De meest recente 
uitbreiding van de Pillow heeft namelijk 
een hoge rug en armleuning. Hierdoor 
ontstaat privacy en intimiteit die door de 
modulaire opzet kan worden uitgevoerd 
in allerlei sfeer of situatie gebonden voor-
keuren. Zo kan het element gemakkelijk 
van verschillende kleuren stoffering wor-
den voorzien waardoor een geheel eigen 
meubel ontstaat. Mix en match waarbij 
het eindresultaat altijd eenvoud en rust 
blijft uitstralen”.

“The idea originates from a pillow that is cut 
in half. This creates a soft and round inside 
and a rectangular cube as outside. A com-
pact, simple and comfortable sofa that is at 
ease in the increasingly smaller private areas. 
I have designed the series as modular blocks 
that depending on the various wishes can be 
combined and exchanged. The professional 
user is of course taken into consideration. 
The most recent enlargement of the Pillow 
series has a high back and armrests. This 
creates privacy and intimacy that because of 
the modularity can be executed in all kind of 
atmospheres and situation bound prefer-
ences. Each element can easily be made off 
different kinds of upholstery, creating your 
own personal version of the Pillow. Mix and 
match and the result always continues to 
communicate simplicity and modesty”.

Lex over de
7840 – 7870 
Pillow

Lex’s vision on 
the 7840 – 7870 
Pillow
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210 x 72 x 120

Maatvoering Measurements
Overal wordt gehanteerd: breedte x diepte x hoogte in cm, gezien 
vanuit een voorstaande positie. Voor het actuele en nog uitgebrei-
dere overzicht kijkt u op onze website, www.gelderlandgroep.com. 
Typefouten, aanvullingen en en/of wijzigingen voorbehouden.

75 x 72 x 76 75 x 72 x 120

69 x 72 x 120

72 x 72 x 120

144 x 72 x 120

138 x 72 x 120

141 x 72 x 120 176 x 72 x 120

173 x 72 x 120

210 x 72 x 120

179 x 72 x 120

213 x 72 x 120

213 x 72 x 76

144 x 72 x 76 179 x 72 x 76

176 x 72 x 76

173 x 72 x 7669 x 72 x 76

207 x 72 x 76

210 x 72 x 76

141 x 72 x 76

138 x 72 x 76

72 x 72 x 76 141 x 72 x 76

210 x 72 x 76

Showroom and office:
Dutch Gelderland Group bv
Industrieweg 15 
4104 AP Culemborg (NL)

+31 (0)345 620130
www.gelderlandgroep.com
info@gelderlandgroep.com

On this page an overview of the measurements. 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.

69 x 69 x 46 138 x 69 x 46 173 x 69 x 46

207 x 69 x 46

asymmetrische modellen zijn leverbaar in linkse en rechtse uitvoering

asymettrical models are available in left and right version


