
Prachtig van design en vooral overdadig comfortabel door de vele verstelbare hoofdsteunen, 

rug- en armleuningen. Stafford straalt één en al comfort uit en is de ideale loungebank om

heerlijk in te ontspannen. Laat je inspireren en verleiden door dit geweldige design.

STAFFORD
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STAFFORD; 
VEELZIJDIG IN ALLE OPZICHTEN

HOEKBANK

2,5-ZITSBANK

HOEKBANK MET DRAAIBARE ZITTING

Oneindig veel mogelijkheden, dat biedt model Stafford. Je kunt deze droombank volledig

samenstellen door de keuze uit diverse elementen en uitvoeringen. Denk aan een mooie

hoekbank met een longchair of een royale 2,5-zitsbank. Daarnaast heb je de keuze uit

verschillende opties zoals een draaibare zitting met stof of met houten plaat, precies wat je 

nodig hebt om dit model geheel naar eigen wens samen te stellen.
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VERFIJN EN MAAK STAFFORD COMPLEET
Vorm Onderdeel Maten Poten Code

 2,5-zits arm links h77/110 x b186 x d107 2 2501O  
(ohne Drehbare Sitz)

 2,5-zits arm rechts h77/110 x b186 x d107 2 2503O  
(ohne Drehbare Sitz)

 2,5-zitsbank h77/110 x b232 x d107 4 2502O  
(ohne Drehbare Sitz)

 2,5-zits arm links  
met draaibare zitting h77/110 x b186 x d107 2 2501

 2,5-zits arm rechts  
met draaibare zitting h77/110 x b186 x d107 2 2503

 2,5-zitsbank  
met draaibare zittingen h77/110 x b232 x d107 4 2502

 
2,5-zits arm links  
met draaibare zitting  
+ houten plaat

h77/110 x b186 x d107 2 2501HA  
(mit Holzablage)

 
2,5-zits arm rechts  
met draaibare zitting  
+ houten plaat

h77/110 x b186 x d107 2 2503HA  
(mit Holzablage)

 
2,5-zitsbank  
met draaibare zittingen  
+ houten plaat

h77/110 x b232 x d107 4 2502HA  
(mit Holzablage)

 Longchair klein arm links h77/110 x b117 x d177 4 6151

 Longchair klein arm rechts h77/110 x b117 x d177 4 6153

 Longchair arm links h77/110 x b127 x d177 4 6021

Longchair arm rechts h77/110 x b127 x d177 4 6023
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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).

De elementen kunnen enkel
in dezelfde kleur, dezelfde stof
en/of hetzelfde leder gemaakt
worden; afwijkende kleuren,
stoffen- en/of ledercombinaties
zijn niet mogelijk.

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

De manueel verstelbare
rugleuning, hoofdsteun en
armleuning zijn standaard.

Bij keuze voor de optie 
draaibare zitting dient de
geheel gekozen opstelling
voorzien te worden van deze
optie. 

Longchairs zijn niet leverbaar 
met draaibare zitting, Bij 
deze elementen is enkel de
armleuning verstelbaar.

Baenks© 08-2021
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VERFIJN EN MAAK STAFFORD COMPLEET
Vorm Onderdeel Maten Poten Code

 Hoek met 1-zits arm links h77/110 x b222 x d108 4 6101O (ohne  
Drehbare Sitz)

 Hoek met 1-zits arm rechts h77/110 x b222 x d108 4 6103O (ohne  
Drehbare Sitz)

 Hoek met 1-zits arm links  
met draaibare zitting h77/110 x b222 x d108 4 6101

 Hoek met 1-zits arm rechts  
met draaibare zitting h77/110 x b222 x d108 4 6103

 
Hoek met 1-zits arm links  
met draaibare zitting  
+ houten plaat

h77/110 x b222 x d108 4 6101HA  
(mit Holzablage)

 
Hoek met 1-zits arm rechts  
met draaibare zitting  
+ houten plaat

h77/110 x b222 x d108 4 6103HA  
(mit Holzablage)

 Hocker 70x70 h46 x b70 x d70 4 90707

 Hocker 120x70 h46 x b120 x d70 4 91270

 Sierkussen 55x55 h55 x b55 - Sierkussen 55x55

 Armkussen 65x65 h65 x b65 - Armkussen 65x65

 Lendekussen smal 50x35 h35 x b50 - Lendekussen smal 
50x35

 Lendekussen groot 80x35 h35 x b80 - Lendekussen groot 
80x35
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Sier- en lendekussens
zijn los bij te bestellen.

De rugleuning en poten
zijn niet voorgemonteerd
i.v.m. voorkomen van
transportschade.

Bij dit model wordt een
haakksysteem gebruikt om  
de elementen te koppelen.

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

Baenks© 08-2021
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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 Stafford de traditionele waarden van het vakmanschap en een 

exclusieve stijl met de nieuwste en beste produktietechnieken.

Perfect zitcomfort
De designbank Stafford heeft naast een schitterende uitstraling, ook een uitstekend zitcomfort.

Dit model is standaard voorzien van elastische singelbanden in de zitting en rugleuning. De 

zitkussens zijn standaard uitgevoerd met een vulling van Lastilux, een uitstekend koudschuim.

De rugleuningen zijn voorzien van kwalitatief hoogwaardig koudschuim, ook wel HR-schuim 

genoemd. Deze combinatie van materialen zorgt ervoor dat Stafford zich kan meten met de 

beste zitmerken.

HR-schuim
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DETAILLERING

MAAK HET DESIGN COMPLEET

Comfortabele Luxe
Model Stafford is standaard uitgevoerd met luxe verstelbare hoofdsteunen. Deze kun je 

eenvoudig in de juiste stand zetten waarmee je op elk gewenst moment de ondersteuning 

kiest die je nodig hebt, zodat jij optimaal kunt genieten in deze luxe hoekbank. Per ruggedeelte 

is de hoofdsteun afzonderlijk te verstellen, je partner kan dus een andere stand kiezen dan jij. 

Daarnaast kan de schuinte van de rugleuning individueel per zitting worden aangepast om 

lekker te kunnen relaxen, dit is ook standaard bij de Stafford. Om het comfort compleet te 

maken is model Stafford standaard uitgevoerd met verstelbare armleuningen.
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Luxe functies
Naast het al complete comfort dat model Stafford belooft, kan tegen meerprijs bij de

2,5-zitsbanken en hoek met 1-zitselementen gekozen worden voor een draaibare zitting. 

Deze luxe functie wordt onder de zitting naast de verstelbare armleuning geplaatst.  

Na het handmatig draaien van het zitkussen (tot 90°) verandert de armleuning in een 

voetensteun, en vormt eenvoudig een relaxfunctie. Het vaste gedeelte onder de 

armleuning is gestoffeerd of kan tegen meerprijs voorzien worden van een stijlvolle houten 

plaat in de kleuren zwart, koloniaal of geolied eiken.

Elegante basis
Model Stafford wordt geleverd met mooi vormgegeven zwarte metalen poten.  

Deze opvallende metalen design-poten zijn tegen meerprijs ook beschikbaar in chroom of 

RVS. Ideaal als je de kleur van de poten wenst af te stemmen op de kleur van de bekleding. 

Zo maak je Stafford persoonlijk en past deze je altijd.

DETAILLERING

MAAK HET DESIGN COMPLEET
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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
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