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intro 
Neil David is a Dutch design brand and we love 

to create contemporary design. Since 2015 our 

products are selected by interior architects for 

many amazing international projects. Our main 

markets are hospitality and office spaces. But also

residential and museums know there way to our 

products. Please by welcome in our showroom to 

experience the collection and getting to know 

eachother. Or lets meet at one of the 

international fairs.

Neil David is een Nederlands designmerk en we 

zijn gek op het ontwerpen van contemporary 

design producten. Sinds 2015 worden onze 

producten geselecteerd door interieur 

architecten voor vele nationale en 

internationale projecten. Onze belangrijkste 

markt zijn hospitality en kantoren. Ook de  

woonmarkt en musea weten ons te vinden. Wees 

welkom in onze showroom om de collectie 

persoonlijk te ervaren en/of kom ons bezoeken 

op één van de internationale beurzen.
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We design products where the idea is, and stays, 

the centrepiece of the design process from 

beginning to end. We honour the simplicity of 

geometric forms in many of our products. 

Construction strategies are also often creatively 

integrated to be a part of the design solution. We 

strive to use natural materials as much as 

possible. For centuries natural materials were a 

proven, reliable elements in all kinds of products. 

We strive to get back to a better balance 

between what we use from the planet and what 

we give back through planting, recycling or 

otherwise.

We ontwerpen producten waarbij het idee in het 

ontwerpproces centraal staat. Geometrische 

vormen vind je in veel van onze producten terug, 

samen met constructie strategieën die zijn 

geïntegreerd in het ontwerp. Dit resulteert al dan 

niet in een onderdeel van het totale ontwerp. Ons 

streven is om zoveel mogelijk natuurlijke 

materialen toe te passen. Eeuwenlang 

hebben natuurlijke materialen zich bewezen voor 

de meest uiteenlopende producten. Het doel is 

om terug te gaan naar een betere balans tussen 

wat we gebruiken van onze planeet en wat we 

geven middels herplanten, recyclen etc.

philosophyfilosofie
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Voor het comfort schuin geplaatste 
zitting en rug geven een speels contrast in 
het rechthoekige stalen frame.

Neil David Coppens 
2017

Angle series design

The oblique placement of the seating  
elements provide a visual contrast aswell as 
improved seating comfort.  
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the Angle
makes 
the difference
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The Barfly stool is constructed of  
solid ash wood, with a play on the 
contrast between the round legs and 
square seat.

Neil David Coppens
2015 

Het onderstel van rond hout contrasteert 
met de rechthoekige zitting. 
De achterpoten zijn verlengd ter 
ondersteuning van de lende steun.

Barfly bar stool design
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Adidas HQ
Herzogenaurach, Germany

detail
awareness
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Driehoeksvormen geven het dunne  
plaatmateriaal een rigide constructie. Een 
handige ruimte voor het opbergen van  
lectuur. De BT4 is breed inzetbaar, zoals bij 
het bed, bank, wacht,- en lounge ruimte. 

Neil David Coppens 
2014

all around 
convenience

BT4 small table design

Triangular shapes give the thin sheet a 
rigid construction. The triangular feet also 
function as storage shelves. Useful for 
bedsides, living rooms, waiting and lounge 
area. 
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Neil David Coppens 
2014

Ontworpen voor intensief gebruik, toch 
open en licht in opbouw. De rug met 
armleggers bestaan uit één stuk gebogen 
massief essenhout en is gevormd voor een 
maximaal comfort en bewegingsvrijheid.

Born from the desire to design a series to 
withstand intensive use, but with an open 
and light appearance. De back with  
armrests are made from one piece of solid 
ash wood and is formed for maximum  
comfort and freedom of movement.

Cheers series design
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Absolut Vodka HQ
Åhus, Sweden
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hang on!



De volledig gestoffeerde Contra dankt 
zijn naam aan het arm -en zitelement die 
contra van elkaar ontworpen zijn. Hierdoor 
wordt het zitcomfort gecreëerd en een 
zwevende zitting zonder toevoeging van 
poten. 

Contra series

The fully upholstered Contra is named after 
his design of placing the elements of the 
armrests and seat in an opposite angle. 
This creates the seating comfort and a 
floating seat without adding legs.

design

seating comfort 
and legs 
in one twist

design
Neil David Coppens
2021
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let’s talk
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De achterpoten van de F1 serie zijn 
gevormd als een haarspeld wat zorgt voor 
een rigide frame dat in één lijn om de  
zitting en rug is vormgegeven. De zitting en 
rug zijn met afneembare hoezen  
gestoffeerd en kunnen worden nabesteld. 
Het schuim onder de hoezen is 
samengesteld natuurlijke materialen.

Neil David Coppens
2014

The back legs of F1 series are folded into a 
hairpin shape to create a light but strong 
frame. This single line from the seat to the 
back provides strength with an elegant 
continuous line. The covers of the seat and 
back are removable and can be ordered 
separately. The foam under the covers is 
composed from all natural materials.

F1 series design
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removable
covers
over an
all natural
foam
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hairpin
strength



Café
Bucharest, Romania  
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Neil David Coppens 
2014

De F2 staat op een massief essenhouten 
kruisvoet. De spanten van het kruis 
continueren verticaal en worden 
verbonden met de armleggers en rug.

F2 armchair

The F2 is based on a solid ash wood cross 
foot. The frame of the cross foot continues 
up to be connected with the armrest and 
back.

design
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the  
choice  
is yours
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a construction rebel



31 32



Opgebouwd met de e´e´nvoud van twee 
identieke L-gevormde elementen. 
Gestapeld met een 90 graden draai. 
Samen vormen ze een kubistisch zitelement.

AP

Neil David Coppens
2019

incrementally 
better when 
paired

Constructed from the simplicity of two 
identical L-shaped elements stacked on 
each other. With a minimal 90 degree 
move, they combine to form a cubical 
seating corner.

Lap armchair design
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90 degree 
move



De Let’s Dance kruk is ontstaan uit het idee 
om een getrapte opbouw in de 
voetensteun te creëren. De trapsgewijze 
verhoging geeft een ergonomisch en 
speelse oplossing. Verkrijgbaar in 
geparelstraald RVS of mat zwarte 
poedercoat.

Neil David Coppens
2021

The Let’s Dance stool sprang from the idea 
of a stepped progression in the foot rest to 
fit any height. The stepped raising of the 
foot rest delivers an ergonomic playful 
solution. Available in a satin stainless steel 
or matte black powder coat.

Let’s Dance bar stool design
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De naam Twig heeft de fauteuil te danken 
aan de vorm van de poten. De voorpoot 
groeit tevens door om als armlegger te 
dienen. De Twig is compact maar heeft ook 
een hoog zitcomfort.

As it’s name implies, a twig inspired the  
design of the legs which grow to serve as 
the armrest as well. A compact armchair 
with great comfort.

Twig armchair design

Neil David Coppens
2018
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legs
which grow
to serve
as armrest
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compact
and 
comfort 
combined



De Wabi is een asymmetrische boekenkast 
en/of ruimtescheider. De vakken beginnen 
gestructureerd en rafelen uit in een totale 
willekeur. De zwarte randen versterken het 
grafische effect. Met het in elkaar schuiven 
van de planken en staanders als opbouw is 
ook hier e´e´nvoud prioriteit geweest. 
Schroeven of lijm zijn overbodig.

design 
Neil David Coppens 

2014

The Wabi is an asymmetrical bookcase or 
room divider. It begins in a structured grid 
that unravels incrementally to finish with 
an ‘open’ end. The white shelves with black 
edge serve to frame anything put within the 
individual squares. With simplicity and form 
in mind, no screws or glue are needed. You 
can change the colored squares to white.

Wabi bookcase design
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no 
screw 
no 
glue



The X series is characterised by the back 
legs and back support, together they are 
forming a cross. The covers of the seat and 
back are removable and can be ordered 
separately. The foam under the covers is 
composed from all natural materials.

Neil David Coppens
2023

De X serie wordt gekenmerkt door de 
achterpoten en rugondersteuning die 
samen een kruis vormen. De zitting en rug 
zijn met afneembare hoezen gestoffeerd 
en kunnen worden nabesteld. Het schuim 
onder de hoezen is samengesteld uit 
allemaal natuurlijke materialen.

X series design

X
the start of an idea
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removable
covers
over an
all natural
foam
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to
conclude 

...



black
zwart

natural
blank

dark brown
donker bruin

Please be advised that the colours on these pages are printed and therefore may differ slightly from the original.

blue
blauw

The water based stain options accentuate the structure of the ash wood, while a water based 
matte lacquer finish allows the texture of the grain to show through a denser colour coverage.

ASH WOOD FINISH
WATER BASED STAIN & LACQUER

orange
oranje

POWDER COAT 
MATTE FINE TEXTURE

9005
black
zwart

1013
oyster white
parel wit

9010
white
wit

Please be advised that the colours on these pages are printed and therefore may differ slightly from the original.



thank you

get in touch
Studio HQ
Neil David B.V. 
Weesperstraat 96H
1112 AP Diemen
Metropolitan Area of Amster-
dam
The Netherlands 
 
Contact us here

info@neildavid.com
+31 ( 0 ) 20 4471507
Vis i t  our websi te

neildavid.com

Neil David B.V. has the right to change  
both the design, the material  
and/or dimensions from this  
publication with no obligation.

Neil David heeft het recht om  
veranderingen aan te brengen  
in zowel ontwerp als materiaal en  
afmetingen in tegenstelling tot  
wat er gepubliceerd is zonder 
waarschuwing.

© 2023 Neil David B.V. All Rights Reserved.


