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Baenks heeft tijdens het ontwerpproces van model Fairview voortdurend de focus op kwaliteit 

en de missie om te verleiden. Baenks combineert bij de Fairview minimalistische lijnen en 

ranke details zoals de metalen poten en de verjongde gestoffeerde plint. Het resultaat is een 

verrassend design met een geheel eigen look, met recht een eyecatcher voor elke woonkamer.

FAIRVIEW
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FAIRVIEW; 
VEELZIJDIG IN ALLE OPZICHTEN

Leef je uit met de keuze aan combinaties van de Fairview. Zo is deze stijlvolle zitbank te 

verkrijgen als een 2,5-zitsbank, een comfortabele 3-zitsbank of als een verleidelijke hoekbank. 

Maak Fairview compleet met het handige losse bijzetkastje, bij een 3-zitsbank zelfs op

dezelfde plint!

HOEKBANK
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VERFIJN EN MAAK FAIRVIEW COMPLEET
Vorm Onderdeel Maten Poten Code

 2,5-zits arm links h69 x b180 x d100 4 2,5-zits met 1 arm L

 2,5-zits arm rechts h69 x b180 x d100 4 2,5-zits met 1 arm R

 2,5-zitsbank h69 x b200 x d100 4 2,5-zits met 2 armen

 3-zits arm links h69 x b220 x d100 4 3-zits met 1 arm L

 3-zits arm rechts h69 x b220 x d100 4 3-zits met 1 arm R

 3-zitsbank h69 x b240 x d100 4 3-zits met 2 armen

 3-zits arm links + 
kast rechts h69 x b270 x d100 4 3-zits 1 arm L 

met kast R op plint

3-zits arm rechts + 
kast links h69 x b270 x d100 4 3-zits 1 arm R 

met kast L op plint

 Longchair 100 
arm links h69 x b120 x d160 4 Ligelement 100 

met 1 arm L

 Longchair 100 
arm rechts h69 x b120 x d160 4 Ligelement 100 

met 1 arm R

 Hoek met eiland 
links h69 x b255 x d100 4 Dormeuse L

 Hoek met eiland 
rechts h69 x b255 x d100 4 Dormeuse R

 Losse tussenkast 
op plint h45 x b50 x d100 4 Losse tussenkast 

op plint

Hocker h45 x b70 x d100 4 Hocker smal
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Bij het samenstellen van de 
modellen; noteren van links 
naar rechts (voorstaand). Bij de 
aangegeven maten kunnen 
afwijkingen ontstaan (ca. 5 cm).

De poten zijn voorgemonteerd.

Waar nodig worden er 
standaard extra metalen 
middenpoten (stelbaar) onder 
een element geplaatst. 

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

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

Sierkussens, armkussens en 
lendekussens zijn los bij te 
bestellen.

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

Baenks© 03-2022
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VERFIJN EN MAAK FAIRVIEW COMPLEET
Vorm Onderdeel Maten Poten Code

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 smal 80x35
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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 Fairview de traditionele waarden van het vakmanschap en een exclusieve 

stijl met de nieuwste en beste produktietechnieken.

Perfect zitcomfort
De designbank Fairview heeft niet alleen een schitterende uitstraling, ook het zitcomfort laat 

niets te wensen over! Allereerst is er gebruik gemaakt van nosag-veren in de zitting, ook wel 

zigzag veren genoemd. De voornaamste eigenschap van nosag-vering is dat deze een 

comfortabele zit garandeert. Het zitkussen is voorzien van een kern van uitstekende koudschuim 

met een afdeklaag van zacht polyetherschuim waardoor een extreem comfortabele zit verkregen 

wordt. De rugleuning is gevuld met kwalitatief hoogwaardige siliconenvezels om een nonchalant 

uiterlijk te creëren; deze dienen wel regelmatig opgeschud te worden. Deze combinatie van 

materialen geeft een uitnodigend effect om avonden lang van de Fairview te genieten.

Luxe basis 
Fairview wordt geleverd met mooi vormgegeven zwarte metalen poten, waardoor het lijkt alsof 

de bank zweeft.

Polyether-schuim

HR-schuim
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DETAILLERING

MAAK HET DESIGN COMPLEET

Rank detail  
De Fairview is standaard voorzien van een ranke opvallende gestoffeerde plint die verjongd is, 

waardoor de strakke lijnen van model Fairview prachtig geaccentueerd worden. 

Comfortabele luxe
Het zwarte eikenhouten kastje op de gestoffeerde plint is ideaal als bijzettafeltje voor je glas 

wijn met bijbehorende hapjes. 

Chique accessoires 
Maak Fairview nu helemaal compleet met de bijpassende Fairview accessoires zoals 

verschillende sierkussens en lendekussens. Tevens kun je met deze accessoires een persoonlijk 

tintje geven aan je bank, door te kiezen voor een mooie ton-sur-ton kleur of juist een 

opvallende contrastkleur.
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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




