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De elegante Castleton relaxfauteuil is gemaakt volgens de typische Scandinavische stijl en

kwaliteit. Het unieke design van deze oogstrelende 360° draaibare relaxfauteuil maakt het 

mogelijk om bijzonder te wonen. Het prachtige karakter van model Castleton biedt een

optimaal zitcomfort met een tijdloze vormgeving om heerlijk in te kunnen relaxen na een

drukke dag. De relaxfauteuil heeft een elegante uitstraling en is van een ongekende kwaliteit,

precies wat je verwacht van een fauteuil van Baenks.

CASTLETON
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CASTLETON; 
VEELZIJDIG IN ALLE OPZICHTEN

MANUEEL VERSTELBARE 

RELAXFAUTEUIL

ELEKTRISCH VERSTELBARE 

RELAXFAUTEUIL

VOETENBANK

De relaxfauteuil Castleton is een pracht exemplaar en 360° draaibaar waardoor deze in alle 

opzichten een eyecatcher voor je woonkamer is. Vanzelfsprekend kun je zelf je favoriete stof of 

leder of een combinatie hiervan uitkiezen, waardoor je Castleton extra persoonlijk maakt in een 

kleur die jouw past. Het comfortabele volle zit- en rugkussen, de sierlijke armen en het metalen 

pootonderstel geven deze relaxfauteuil een bijzonder rijke uitstraling.
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Vorm Onderdeel Maten Poten Code

 Relax-/draaifauteuil 
Small h111 x b71 x d90 1 Drehsessel Small

 Relax-/draaifauteuil 
Medium h114 x b71 x d93 1 Drehsessel Medium

 Relax-/draaifauteuil 
Large h117 x b71 x d93 1 Drehsessel Large

Voetenbank Small h38 x b52 x d52 1 Drehhocker Small

Voetenbank Medium h41 x b52 x d52 1 Drehhocker Medium

Voetenbank Large h44 x b52 x d52 1 Drehhocker Large

Hoofdkussen h16 x b34 x d4 - Kopfstutze

VERFIJN EN MAAK CASTLETON COMPLEET

Zithoogte (zh): 
Small 42 cm 
Medium 45 cm 
Large 48 cm 

Zitdiepte (zd): 
Small 49 cm 
Medium 52 cm 
Large 55 cm

Bij de aangegeven maten 
kunnen afwijkingen ontstaan 
(ca. 3 cm).

Poten zijn voorgemonteerd.

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

Let op! De pictogrammen 
zijn voor verduidelijking en 
niet gelijk aan de werkelijke 
uitvoering.
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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 Castleton de traditionele waarden van het vakmanschap en een exclusieve 

stijl met de nieuwste en beste produktietechnieken.

Perfect zitcomfort
De designfauteuil Castleton heeft naast een een schitterende uitstraling, ook een subliem 

zitcomfort. Castleton is voorzien van een metalen frame en van nosag-veren in de zitting. Het 

zitkussen is standaard uitgevoerd met een vulling van Lastilux, een uitstekend koudschuim. 

De rugleuning is gevuld met een kwalitatief hoogwaardig koudschuim, ook wel HR-schuim 

genoemd. Deze combinatie van hoogwaardige materialen zorgt ervoor dat Castleton zich kan 

meten met de beste merken.

HR-schuim

Relaxen op maat
De relaxfauteuil en voetenbank Castleton zijn verkrijgbaar in drie verschillende maten; Small, 

Medium en Large. Door deze verschillende maten zijn de afmetingen verschillend. Ook is de 

zithoogte en zitdiepte afhankelijk van de maat van de stoel en voetenbank. Het grote voordeel 

van keuze in maat bij de Castleton is dat je altijd een goed passende fauteuil en voetenbank 

hebt om heerlijk in te kunnen relaxen met een mooi boek en een goed glas wijn.
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DETAILLERING

MAAK HET DESIGN COMPLEET

Elegante basis
Castleton is verkrijgbaar met diverse pootonderstellen. Standaard biedt dit model de keuze uit 

het een schijfpoot van geborsteld metaal, een ranke 5-teens kruispoot in zwart metaal of een 

robuuste 5-teens kruispoot in zwart metaal of chroom. De schijfpoot biedt tegen meerprijs extra 

keuze uit zwart metaal of diverse kleuren beukenhout, de ranke 5-teens poot uit chroom, RVS 

en diverse kleuren beuken- en eikenhout. Ook kan tegen meerprijs een zeer slanke 4-teens 

kruispoot in chroom of zwart metaal gekozen worden. Zo maak je jouw Castleton relaxfauteuil 

net wat persoonlijker.

TMF1 schijfpoot
geborsteld

KHF3 5-teens 
kruispoot beuken-  
of eikenhout

TMF1 schijfpoot
zwart

KMF1 5-teens 
kruispoot robuust
chroom

THF1 schijfpoot
beukenhout

KMF1 5-teens  
kruispoot robuust 
zwart

KMF3 5-teens  
kruispoot zwart

KMF8 4-teens 
kruispoot zwart

KMF8 4-teens 
kruispoot RVS

KMF3 5-teens  
kruispoot chroom

KMF3 5-teens  
kruispoot RVS
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DETAILLERING

MAAK HET DESIGN COMPLEET

Luxe functies
Relaxfauteuil Castleton is standaard voorzien van een 360° draaifunctie. Door middel van 

de gasveer-verstelling is de rugleuning eenvoudig te plaatsen in je favoriete relaxhouding. 

Hierdoor staat relaxfauteuil Castleton garant voor urenlang zitplezier. Wanneer je relaxfauteuil 

Castleton nog makkelijker wilt kunnen verstellen, kun je kiezen voor de optie met 2 elektrische 

motoren, waarbij de fauteuil middels de tiptoetsen een uitklapbare voetensteun en verstelbare 

rugleuning krijgt. Deze optie kan ook met accu geleverd worden, waardoor je de Castleton 

handig zonder snoer vrij in de kamer kunt gebruiken. Voor een ultiem relaxcomfort biedt 

Castleton bij de 2-motorige relaxfunctie als extra optie een manuele of elektrische lendepomp.

gasveer-verstelling tiptoets elektrische 
verstelling

Comfortabel relaxen
Voor extra comfortabel zitten kun je ervoor kiezen om de bijpassende 360° draaibare 

voetenbank te combineren, dit wordt gegarandeerd avondenlang genieten. En maak het 

genieten ultiem door te kiezen voor een los hoofdkussentje voor de perfecte ondersteuning 

van je hoofd.

voetenbank hoofdkussen
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MAAK HET DESIGN COMPLEET

Accentueer het design 
Wanneer je niet kunt kiezen tussen stof of leder, dan kun je tegen een meerprijs deze 

materialen combineren om een geheel eigen design te ontwerpen. Om het je wat 

gemakkelijker te maken, heb je hierbij keuze uit 6 varianten.

Voor variant A8 wordt de basisprijs bepaald door de gekozen stof- of ledersoort voor de voorzijde van 
de fauteuil / zitting van de voetenbank. Voor variant A10 wordt de basisprijs bepaald door de gekozen 
stof- of ledersoort voor de achterzijde van de fauteuil / zijkant van de voetenbank. De totaalprijs voor 
deze varianten wordt berekend door de basisprijs + meerprijs van de gekozen variant.

Bij combi leder / leder is het alleen mogelijk om 2 kleuren te kiezen uit dezelfde ledersoort.

Variant A10 leder / stof 
Fauteuil voorzijde in leder naar keuze
Fauteuil achterzijde in stof naar keuze
Hocker  zitting in leder naar keuze
Hocker zijkant in stof naar keuze

Variant A8 + A10 leder / leder
Fauteuil voorzijde in leder naar keuze
Fauteuil achterzijde in leder naar keuze
Hocker  zitting in leder naar keuze
Hocker zijkant in leder naar keuze

Variant A8 + A10 stof / stof
Fauteuil voorzijde in stof naar keuze
Fauteuil achterzijde in stof naar keuze
Hocker  zitting in stof naar keuze
Hocker zijkant in stof naar keuze

Variant A8 stof / leder
Fauteuil voorzijde in stof naar keuze
Fauteuil achterzijde in leder naar keuze
Hocker  zitting in stof naar keuze
Hocker zijkant in leder naar keuze
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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


