
HIGHWORTH
Stoer met een retro-touch, gekenmerkt door een uitgesproken design door de toegepaste 

metalen frame welke doorloopt op de buitenzijde van de armleuning. Of toch liever strak met 

een kubistische uitstraling in combinatie met de uitgesproken zwarte metalen design-poten? 

The choice is yours! 
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HIGHWORTH;  
DIVERSITEIT IN MOGELIJKHEDEN

BANK

LOVESEAT

Je kunt jouw droom-zithoek volledig samenstellen door de keuze uit vele elementen. Denk 

aan een mooie loveseat of fauteuil, of een compacte 2,5-zitsbank. Natuurlijk is de Highworth 

leverbaar in diverse stoffen en ledersoorten. 
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Bij het samenstellen van de 
modellen; noteren van links 
naar rechts (voorstaand). Bij de 
aangegeven maten kunnen 
afwijkingen ontstaan (ca. 5cm).

Het metalen frame op de 
zijkant is voorgemonteerd; bij 
de uitvoering met poten zijn 
deze niet voorgemonteerd 
i.v.m. voorkomen van 
transportschade. 

Waar nodig worden er 
standaard extra kunststof 
steunpoten onder een element 
geplaatst.

Uitvoeringen in leder hebben 
een andere vlakverdeling en/
of stiknaden dan de uitvoering 
in stof.

Sier- en lendekussens zijn los bij 
te bestellen. 

Let op! De pictogrammen 
zijn voor verduidelijking en 
niet gelijk aan de werkelijke 
uitvoering.

Baenks© 05-2021

VERFIJN EN MAAK HIGHWORTH COMPLEET
Vorm Onderdeel Maten Poten Code

Fauteuil h80 x b102 x d101 4 AC

 Loveseat h80 x b122 x d101 4 1,5AC

 2-zitsbank h80 x b167 x d101 4 2S

 2,5-zitsbank h80 x b187 x d101 4 2,5S

 3-zitsbank h80 x b207 x d101 4 3S

 3,5-zitsbank h80 x b233 x d101 4 3,5S

 4-zitsbank h80 x b262 x d101 4 4S

 Hocker h44 x b72 x d82 4 FSTA

 Sierkussen 50x50 h50 x b50 x d8 - PW

 Lendekussen 56x25 h25 x b56 x d12 - SBOL

 Lendekussen 72x25 h25 x b72 x d12 - BOL
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DETAILLERING

MAAK HET DESIGN COMPLEET

Ultiem zitcomfort & passie voor kwaliteit
Baenks stelt zichzelf ten doel een ultiem zitcomfort te leveren. Elk zitmeubel wordt daarom gemaakt 

uit een selectie van de meest hoogwaardige en duurzame materialen. Baenks combineert bij de 

Highworth de traditionele waarden van het vakmanschap en een exclusieve stijl met de nieuwste en 

beste produktietechnieken.

Uniek zitcomfort
Een bank moet functioneel maar ook heerlijk comfortabel zijn. 
Model Highworth van Baenks weet deze kenmerken als geen 
ander te combineren. Deze bank is voorzien van gekruiste 
elastische singels in de zitting en standaard zijn de zit- en 
rugkussens voorzien van hoogwaardig polyetherschuim met een 
afdeklaag van synthetische vezels. De toplaag met veren in de rug- 
en zitkussens geeft de hoekbank Highworth een nonchalanter 
uiterlijk en zitcomfort. Tegelijk zorgt de verenlaag er ook voor dat je 
je omarmd voelt door de Highworth wanneer je er in plaatsneemt.

Veren

Polyether-schuim
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DETAILLERING

MAAK HET DESIGN COMPLEET

Luxe basis
Model Highworth is te verkrijgen met twee verschillende 

armleuningen. Met deze armleuningen kun je zelf het uiterlijk 

van de Highworth bepalen. Zo heb je de keuze uit de armleuning 

met metalen frame doorlopend aan de buitenzijde, waarbij het 

bovenste deel van de armleuning iets naar buiten helt. Hiermee 

creëer je een retro-look aan de bank Highworth. Daarnaast is de 

armleuning op metalen poten een mogelijkheid; deze is strakker 

en kubistischer. Door te kiezen uit deze 2 armleuningen kun je je 

favoriete Highworth op jouw wensen afstemmen.

Comfortabele luxe
Maak de bank Highworth nu helemaal compleet met de bijpassende Highworth sier- en 

lendekussens. Door deze accessoires kun je een persoonlijk tintje geven aan je bank Highworth 

door te kiezen voor een mooie ton-sur-ton kleur of juist een opvallende contrastkleur.

7 JAAR GARANTIE  |  HET BESTE ZITCOMFORT  |  VAKKUNDIGE BEZORGING  |  www.baenks.nl



CONFECTIE

Baenks heeft oog voor kwalitatief hoogwaardige zitmeubels bekleed met stof of leder. 

De ambachtelijke verwerking van de bekleding resulteert in een oogstrelend design van elk 

zitmeubel. Baenks biedt een uitgebreide stof- en ledercollectie waaruit je zelf je favoriete 

bekleding en kleur kunt selecteren. 

Leder 
Baenks biedt een zorgvuldige selectie aan  

variëteiten in ledersoorten. Dit eerlijke 

natuurproduct geeft aan elk zitmeubel de 

beleving die jij wenst van trendkleur tot 

de touch. 

Stoffen
Baenks presenteert een uitgebreide, 

speciaal geselecteerde stoffencollectie voor 

alle zitmeubels. In deze collectie zijn vele 

soorten en kleuren geselecteerd volgens 

de actuele woontrends. 

HOOGWAARDIGE STOF- EN LEDERSOORTEN
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