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De elegante draaifauteuil Masirah is gemaakt volgens de typisch Scandinavische stijl en 

kwaliteit. Het unieke design van deze oogstrelende draaifauteuil maakt het mogelijk om 

bijzonder te wonen. Het prachtige karakter van Masirah biedt je een optimaal zitcomfort met 

een tijdloze vormgeving om heerlijk in te kunnen relaxen na een drukke dag. De draaifauteuil 

Masirah heeft een elegante uitstraling en is van een ongekende kwaliteit, precies wat je 

verwacht van een fauteuil van Baenks.

MASIRAH
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MASIRAH; 
DIVERSITEIT IN MOGELIJKHEDEN

DRAAIFAUTEUIL

Het unieke design van de oogstrelende relaxfauteuil Masirah maakt het je mogelijk om 

bijzonder te wonen. Het prachtige karakter van de Masirah draaifauteuil biedt je een optimaal 

zitcomfort met een tijdloze vormgeving om heerlijk in te kunnen relaxen na een drukke dag. 

Dit comfort staat garant voor vele uren ontspanning.
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Vorm Onderdeel Maten Poten Code

 Draaifauteuil h80 x b71 x d78 1 610 Chair

VERFIJN EN MAAK MASIRAH COMPLEET

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

De zithoogte kan naar wens 
3 cm hoger of lager; hierdoor 
wordt ook de zithoogte en 
totale hoogte gewijzigd.

Het pootonderstel is niet 
voorgemonteerd i.v.m. voor-
komen van transportschade.

Uitvoeringen in leder hebben
dezelfde vlakverdeling /
stiknaden als de uitvoering
in stof.

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

Masirah afmetingen
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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 model Masirah de traditionele waarden van het vakmanschap en een

exclusieve stijl met de nieuwste en beste produktietechnieken.

Perfect zitcomfort
De designfauteuil Masirah heeft naast een schitterende uitstraling, ook een perfect zitcomfort.

Masirah is voorzien van een metalen frame welke verpakt zit in vormgegoten koudschuim, 

waarmee de sierlijke belijning benadrukt wordt. In de zitting is nosag-vering toegepast, ook 

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

comfortabele zit garandeert. De combinatie van hoogwaardige materialen zorgt ervoor dat 

model Masirah zich kan meten met de beste merken.

Luxe functies
Om lange avonden heerlijk in door te brengen, is de Masirah standaard voorzien van een

draaifunctie. Daarmee kan deze fauteuil in de gewenste positie in de kamer gedraaid

worden, zodat je kunt kiezen om ontspannen naar de TV te kijken of in alle rust een mooi 

boek te lezen. Tegen meerprijs kan Masirah aangepast worden met een terugdraaimechanisme

waarmee de fauteuil altijd terugdraait naar de oorspronkelijke stand.

HR-schuim
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DETAILLERING

MAAK HET DESIGN COMPLEET

Elegante basis
Masirah is verkrijgbaar met diverse pootonderstellen. Zo kun je kiezen voor verschillende soorten

4-teens poten in zwart, chroom of tegen meerprijs in satijnchroom. Zo maak je jouw Masirah 

draaifauteuil net wat persoonlijker.

Vision-voet (88)
31 Chroom

Vision-voet (88)
33 Satijn Chroom

Vision-voet (88)
06 Zwart

Sub-voet (27) 
31 Chroom

Sub-voet (27) 
33 Satijn Chroom

Sub-voet (27) 
06 Zwart

X-voet (01) 
31 Chroom

X-voet (01) 
06 Zwart

Bossa-voet (46)
31 Chroom

Bossa-voet (46)
33 Satijn Chroom

Bossa-voet (46)
06 Zwart

Tube-voet (05)
31 Chroom

Donati-voet (A2)
06 Zwart

Bond-voet (B5)
06 Zwart

Bond-voet (B5)
31 Chroom
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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


