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In Nagold, aan de rand van het Zwarte Woud, zien zaken het levenslicht waarover de wereld 

zich verbaast: zinvolle schoonheid van eminente kwaliteit. Gemaakt met hightech en met 

de hand door gedreven professionals. Rolf Benz belichaamt traditionele, bijna verloren 

gegane waarden die vandaag de dag een wedergeboorte beleven. 

ROLF BENZ

VISIE EN AMBITIE

6
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Het goed vervaardigde, het hoogwaardige en het  bestendige winnen 

weer aan betekenis. Met de nieuwe collectie Rolf Benz SLEEPING 

vinden deze kenmerken nu ook hun weg naar de slaapkamer – 

met bedden die bijna te mooi zijn om je ogen voor te sluiten.

Vanaf het begin heeft Rolf Benz 

 tijdgeest en karakter gekoppeld 

 aan plekken van verlangen.
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Rolf Benz vervaardigt banken sinds 1964. Menigeen zegt dat die de mooiste zijn die er 

bestaan sinds de mens de aangename tussenfase tussen zitten en liggen heeft  ontdekt. 

 Inmiddels heeft Rolf Benz vele andere productcategorieën te bieden, variërend van 

 designer-eettafels tot goed doordachte kastsystemen. Het zijn meubels die men  overal 

ter wereld op die plekken tegenkomt waar tijdloze elegantie en uitstekende kwaliteit 

worden gewaardeerd als een uitdrukking van gastvrijheid.

n o t h i n g  b u t  w

8
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Nog altijd in het middelpunt: het creëren en het maken. Met als gezamenlijk doel om 

de comfortzone van de mens steeds weer opnieuw te definiëren en te optimaliseren. 

 Daarbij creëren we een gevoel dat we het liefst met het mooie Duitse woord  ‘wunderbar’ 

 beschrijven. Het is wunderbar als de zintuigen worden gestreeld en  tegelijkertijd 

 aangescherpt. Het is wunderbar als ontspanning leidt tot nieuwe inspiratie. Het is 

 wunderbar als het wezenlijke zich ontvouwt.

D E  E S S E N T I E  V A N  O N S 

W E R K  V O O R  D E  E S S E N T I E 

V A N  U W  L E V E N S G E V O E L  – 

D A T  I S  ‘ N O T H I N G  B U T 

W U N D E R B A R . '

 w u n d e r b a r .
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Meegaan met de tijd wordt pas een hoogstandje als men daar tientallen 

jaren in uitblinkt. Design van Rolf Benz wordt voortdurend onderscheiden 

met nationale en internationale awards.

In 1971 is Rolf Benz voor het eerst met een eigen 

stand vertegenwoordigd op de meubelbeurs in Keulen. 

De hippiegeneratie luiert uitgestrekt avant-gardistisch 

in ruim bemeten woonlandschappen, zoals ‘Scenery’ 

van Rolf Benz.

1 9 6 4

1 9 7 1

1 9 8 5

Het eerst banken- en fauteuilprogramma van Rolf Benz – 

de Addiform – breekt radicaal met de traditionele, brave 

opstelling van bank, fauteuil en salontafel. Alle elementen 

kunnen flexibel worden toegevoegd.

Tijden komen en gaan. De Rolf Benz 6500 blijft. Al meer dan 30 jaar! 

Deze elegante evergreen is niet meer weg te denken uit de woonkamers 

van de wereld.

ROLF BENZ

55 JAAR HOOGTEPUNTEN

10
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M E T  D E  T I J D E N 

 V E R A N D E R E N  O O K 

D E  E I S E N .  M E T 

R O L F  B E N Z  K U N N E N 

 Z E  O P  E L K  M O M E N T 

H O O G  B L I J V E N .

2 0 0 3

2 0 1 7

De Rolf Benz EGO lijkt het perfecte antwoord te zijn op de behoeften van veeleisende 

klanten. Door zijn moderne, uiterst flexibele design is deze systeembank al meer dan 

15 jaar een internationale bestseller.

In tijden waarin de woonruimte zelf steeds 

meer een luxe wordt, zijn creatieve oplossin-

gen nodig. De Rolf Benz MERA is een opvallend 

slim systeem met allerlei verborgen functies – 

en daarbij een echt ruimtewonder.

2 0 1 9

Het leven van de huidige generaties is meer dan ooit tevoren aan verandering 

onderhevig. De Rolf Benz ADDIT beweegt soepel mee – en behoudt daarbij 

 soeverein zijn ingetogen kosmopolitische elegantie.
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Met trots stellen wij u Werner Aisslinger voor, een nieuw lid 

van het team van gerenommeerde Rolf Benz ontwerpers. De 

vernieuwende objecten van de A&W-designer van het jaar 

2014 leidden onder meer bij de talloze bezoekers van het New 

Yorkse MoMa, de Pinakothek in München en het Victoria & 

Albert Museum tot veel enthousiasme.

ROLF BENZ

HOOFDEN EN IDEEËN

12
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Werner Aisslinger is geïnteresseerd in nieuwe materialen en technologieën die qua vorm 

grensverleggend zijn. Zijn specialiteit: innovatie door een remix van het bestaande. In 

samenwerking met designer Tina Bunyaprasit heeft hij een zeer fraai resultaat bereikt: 

de Rolf Benz ADDIT.
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“ A R C H E T Y P I S C H  E N 

T E G E L I J K E R T I J D 

F R I S  E N  S P E E L S .  D E 

R O L F  B E N Z  A D D I T  I S 

A L S  E E N  C O L L A G E  V A N 

H E T  L E V E N . ”

Werner Aisslinger, designer

Werner Aisslinger geldt als een van de 

belangrijkste designers van de huidige 

tijd. Met de Rolf Benz ADDIT bewijst hij 

eens te meer zijn visionaire geest en 

onderstreept hij zijn invloed.

14
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Zoals het leven gaat: Rolf Benz ADDIT

De naam van het programma zegt het al: het modulaire systeem voegt moeiteloos alle mogelijkheden toe 

die leven en wonen veranderen en uitbreiden – als een levendig samenspel van metaal, hout, stof, leer en 

ideeën. Tijdens het ontwikkelingsproces werd de ontwerper onder meer geïnspireerd door samengestelde 

gezinnen en de eisen van verschillende generaties en verschillende leefwerelden.
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De bakermat van wat tegenwoordig Duits 

 vakmanschap wordt genoemd, ligt in de meest 

zuidelijke hoek van Duitsland. Dat is de plek 

waar oude gebruiken net zo in ere worden 

 gehouden als productief en innovatief werk.

Rolf Benz, als traditioneel bedrijf uit het Zwarte 

Woud, belichaamt de typische Duitse deugden van 

orde, nauwgezetheid en discipline. Het samenspel 

van Zwabische arbeidsmoraal, unieke expertise, 

tientallen jaren ervaring en uiterst hoge kwaliteits-

eisen wordt toegepast in de hele productieketen in 

onze twee fabrieken in de directe omgeving van de 

hoofdvestiging in Nagold:

· Stof- en ledermagazijn

· Snijderij 

· Naaiatelier

· Frameproductie

· Voorstoffeerderij

· Stoffeerderij

· Eindcontrole en verpakking

T O T  I N  D E T A I L

ROLF BENZ

MADE IN GERMANY

16
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Jaarlijks verwer-

ken we enkele 

honderdduizenden 

vierkante meters 

stof en leer tot 

bekledingsstof. 

Door het gebruik van hightech bij het 

op maat snijden van leer kunnen we de 

 hoeveelheid afval tot een minimum  beperken 

en de waardevolle materialen uiterst 

 efficiënt en duurzaam verwerken.

N U B U C K L E E R ,  V I S C O S E ,  V E L O U R S  – 

A L L E S  W A T  O N S  M A G A Z I J N   V E R L A A T , 

I S  V O O R A F  M E E R D E R E  M A L E N 

M E T  A R G U S O G E N  O P  K W A L I T E I T 

G E C O N T R O L E E R D . 
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Om elke handeling goed 

te laten verlopen, heb je 

niet alleen spierkracht 

nodig, maar ook kennis 

 en concentratie. 

Onze banken, made in Germany, behoren tot de 

meest hoogwaardige ter wereld. Voordat elk exem-

plaar gereed is, heeft het ontelbare fasen doorlopen. 

Na de individuele configuratie door onze klanten 

laten wij de bestelde losse elementen vervaardigen 

in onze fabrieken in Mötzingen en Pfalzgrafenweiler. 

De resultaten van het Duitse kwaliteitswerk van 

Rolf Benz worden vandaag de dag wereldwijd in 

meer dan 50 landen geleverd – op maat gemaakt 

met een keuze uit meer dan 100 leersoorten en 

meer dan 200 stoffen. 

E F F I C I Ë N T  E N  D

Uiterste precisie 

Fase na fase

18
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www.rolf-benz.com/mig

Elke bank wordt apart 

 gemaakt en vóór de 

 levering meermaals 

streng gecontroleerd.

Nauwkeurig werk en strenge controles zijn gewoon nood-

zakelijke ingrediënten voor de perfectie die we nastreven. 

Maar de echte formule voor succes is universeel: alleen  dat 

wat met toewijding is gemaakt, levert het goede resultaat 

op dat een blijvende indruk achterlaat. Toewijding aan 

‘Made in Germany’ is ideaal geschikt om u precies het 

 gewenste gevoel te geven dat het beste tot uitdrukking 

komt in een mooi Duits woord: WUNDERBAR.
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 D U U R Z A A M

Werp hier een blik achter de 

schermen van de korte film 

‘nothing but wunderbar’:

19
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Rolf Benz 

ADDIT

nieuw

Design  

Tina Bunyaprasit & 

Werner Aisslinger

Genomineerd voor de  

German Design  

Award 2020
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nieuwB a n k e nLiving Rolf Benz ADDIT

De universele bank van onze tijd.  

Inclusief toekomst.

Meer dan ooit zijn onze levens vandaag de dag 

aan verandering onderhevig. Voor de Berlijnse 

ontwerpers Tina Bunyaprasit en Werner Aisslinger 

was dit tegelijkertijd het motief en de inspiratie 

om met de Rolf Benz ADDIT een vrij beweegbare 

wooncollage te ontwerpen. Het resultaat is een 

modulair banklandschap met een iconisch design, 

dat zich aan bijna elke wens en elke ruimte aan-

past – en indien nodig later ook stuk voor stuk kan 

worden uitgebreid. De grafisch-lineaire,  zwevende 

uitstraling past in elke omgeving. De volumineuze 

kussens maken van de Rolf Benz  ADDIT de ultie-

me feelgoodervaring.

25
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Is dat nog een bank? De Rolf Benz ADDIT is 

mediacentrale, ontmoetingsplek voor de 

 familie, thuiskantoor, speelplek, gesprekseiland 

en verrassingsplek in één. Het programma 

Rolf Benz ADDIT is gebaseerd op losse gestof

feerde elementen die rusten op een fijn, met leer 

bekleed frame. Het ontwerp straalt een speelse 

lichtheid uit en heeft toch de elegantie van een 

moderne klassieker. Als losse bank of met com

binatiemodellen is het geschikt voor alle ruimtes. 

In combinatie met schappen en tableaus, met 

beugels en bijpassende salontafels en tapijten 

biedt de Rolf Benz ADDIT talloze mogelijkheden. 

Voeg bijvoorbeeld een schap toe aan de ach

terkant – in het midden of aan de zijkant. Los of 

in combinatie met een beugel verbindt het de 

gezellige comfortzone met een elegant aflegvlak. 

Om de bank niet alleen op uw smaak, maar ook 

op uw lichaamsbouw af te stemmen, kunt u kiezen 

uit twee zithoogtes.

Perfect  

uit te breiden.

26
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nieuwLiving Rolf Benz ADDITB a n k e n

Voeg uw  

stijl toe.

Het opvallende frame dat de basis vormt voor 

het fijne lederen frame, kan worden uitgevoerd 

in de oppervlakken verkeerszwart, telegrijs 4 

of saffierblauw. De optionele tableaus zijn in 

staal (eveneens in verkeerszwart, telegrijs 4 of 

saffierblauw) of net als de schappen in massief 

hout (eiken, zwart eiken of noten) verkrijgbaar. 

De beugels kunnen met alle leersoorten uit de 

collectie worden bekleed.

27
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nieuwLiving Rolf Benz ADDITB a n k e n

De comfortabele fauteuil Rolf Benz ADDIT met 

optioneel tableau overtuigt als los meubel of als 

congeniale aanvulling op de bank. De ontwerpers 

Tina Bunyaprasit en Werner Aisslinger zijn ook 

verantwoordelijk voor de gelijknamige sa-

lontafels, die in verschillende afmetingen en 

oppervlakken verkrijgbaar zijn. Ook afkomstig uit 

de pen van het duo zijn de vier tapijten die qua 

uitstraling en materiaal op de Rolf Benz ADDIT 

zijn afgestemd.

29
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Rolf Benz 

VOLO

nieuw

Design  

labsdesign

Genomineerd voor de  

German Design  

Award 2020
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nieuwLiving Rolf Benz VOLO

Trekt de aandacht.  

En verliest die niet meer.

Ontdek een nieuwe kijk op het leven en geniet met 

het bankenprogramma Rolf Benz VOLO van het 

voortreffelijke gevoel van luxueuze lichtheid en 

maximaal comfort. De elegante compositie van 

uiterst zachte kussens, een fijn bekleed frame en 

sierlijke poten lijkt in de ruimte te zweven. Of u 

nu kiest voor een losse bank of combinatiebank, 

de Rolf Benz VOLO kan door zijn veelvoud aan 

opstelmogelijkheden optimaal aan individuele 

wensen worden aangepast en is gemaakt voor 

een flexibel leven. De losse elementen kunnen 

naar keuze vrij in de ruimte staan of aan elkaar 

worden gekoppeld. Gestoffeerde modules zonder 

rug of geïntegreerde tafels zorgen voor aanvullende, 

optische transparantie.

B a n k e n 33
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De Rolf Benz VOLO biedt veel mogelijkheden voor 

het creëren van spannende bankopstellingen. Als 

modulair en flexibel bankensysteem vervult het spe-

ciale wensen qua comfort en de bekledingsoptie 

Lounge Deluxe is gemaakt voor alle liefhebbers van 

een ongedwongen uiterlijk. Iedereen die waarde 

hecht aan een rustig oppervlak, vindt optimaal 

comfort bij de Lounge Plus-vulling. De rollen die in 

de rugkussens zijn geïntegreerd, zorgen door hun 

ondersteuning van de onderrug voor een uiterst 

aangename zithouding en compenseren perfect 

de royale zitdiepte van het model. Een bijzonder 

comfortabele hoge rugleuning wordt gecreëerd 

door de optionele hogere rugkussens van een rol 

te voorzien die op de rug van de bank rust. De 

bekledingsstof voor romp, frame, rugkussens en 

rugkussenrollen kan een uniforme look hebben 

of individueel als “mix & match” met verschillende 

stoffen en leersoorten worden gecombineerd. De 

metalen poten van de in twee zithoogtes verkrijgbare 

banken worden geleverd in fraai verkeerszwart, 

ombergrijs of modern okerbeige metallic.

Meer ruimte  

voor uw ideeën.

Ontspannen  

samenspel.

De Rolf Benz 933 en Rolf Benz 932 bieden verdere 

mogelijkheden voor individualisering van het 

comfortprogramma Rolf Benz VOLO. Bijzettafel 

Rolf Benz 933, die naast de bank en als harmo-

nisch tussenelement kan worden geplaatst, vormt 

de ideale aanvulling. Open kast Rolf Benz 933 

is uitstekend geschikt als praktische legruimte 

langs de rug van de bank of naast de bank. Beide 

 varianten zijn verkrijgbaar in eiken naturel, zwart 

eiken of in noten. Met de fraai vormgegeven 

salontafel Rolf Benz 932 (pag. 125) zorgt u voor 

nog meer zinnelijke esthetiek in uw woonruimte. 

De tafel, die verkrijgbaar is in twee maten, weet te 

overtuigen door zijn fijn afgeronde tafelbladen die 

net als de Rolf Benz VOLO een zwevende lichtheid 

uitstralen. De tafelbladen zijn verkrijgbaar in eiken 

naturel, zwart eiken of in noten. De oppervlakken 

van het opvallende metalen onderstel kunnen 

naar keuze worden geleverd in verkeerszwart, 

 ombergrijs of okerbeige metallic.
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Rolf Benz 

NUVOLA
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Nodig het

leven uit.

Het maakt niet uit wat u doet: tijd doorbrengen 

met het gezin, vrienden en kennissen ontvangen 

of op uw eentje genieten van een rustig moment. 

De Rolf Benz NUVOLA lijkt voor uw leven gemaakt. 

Het royale comfortabele systeemprogramma 

biedt de keuze uit een grote hoeveelheid losse 

elementen waarmee de meest uiteenlopende flexi-

bele opstellingen mogelijk zijn. De combinatiebank 

valt op door zijn ongedwongen, op internationale 

trends gebaseerde uiterlijk en maakt van elke 

woonruimte een plek waar het leven bruist – of 

soms ook tot rust komt.

Living Rolf Benz NUVOLAB a n k e n 39
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Bewegings-

vrijheid.

Met de Rolf Benz NUVOLA hebt u altijd de moge- 

lijkheid om uzelf en uw woonstijl te veranderen. Elk 

los element van dit modulaire programma is zowel 

gekoppeld als vrijstaand inzetbaar. De zitelemen-

ten zijn naar keuze beschikbaar in verschillende af-

metingen, met of zonder armleuning of met rugloze 

gestoffeerde voetenbanken. Zo kan de opstelling 

op elk moment worden gewijzigd en afgewisseld. 

Ontwerp uw flexibele woonlandschap en geef uw 

bank vorm volgens uw eigen ideeën. U kunt kiezen 

uit 3 zithoogten, 3 pootuitvoeringen (gepolijst 

gietaluminium, verkeerszwart of ombergrijs) en 

2 kussencomfortvarianten Lounge Plus en Lounge 

Deluxe. Het kan zo heerlijk zijn om de teugels te 

laten vieren en het leven van alledag achter je te 

laten. Nu kan dat ook nog aangenamer dan ooit 

tevoren: met het nieuwe zitcomfort Lounge Deluxe, 

een zeer zachte en tegelijkertijd gerieflijk ogende 

zitting waarin u uiterst soepel en langzaam weg-

zakt. De zitting bestaat uit drie schuimsoorten die 

zich naar het lichaam vormen, een daarop gelegen 

mat van een innovatieve hightechvezel, verwerkt in 

ruime cassettekamers met daarbij viscoseschuim, 

en een fraai gevormde, drielagige vlieshoescom-

positie als afdeklaag. Om aan alle zitvoorkeuren te-

gemoet te komen, is daarnaast ook het beproefde 

zitcomfort Lounge Plus met een rustiger oppervlak 

verkrijgbaar. Extra kussens zorgen voor perfecte 

ontspanning in alle houdingen, zoals het rugkussen 

met daaraan vastgenaaide nekrol voor een echt 

comfortabele hoge rugleuning.
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Zitcomfort 

Zithoogten

Pootvarianten

Zijelementen

XL combinatiemodellen

Combinatiemodellen

Banken

41 cm37 cm 44 cm

Lounge
Plus

Lounge
Deluxe
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Rondom

aangenaam.

De modellen Rolf Benz 987 vormen de ideale aan-

vulling op de combinatiebank Rolf Benz NUVOLA. 

Het tafeltje kan aan de gestoffeerde elementen 

worden vastgemaakt en kan tussen de modules 

staan of als afsluitend element worden geplaatst. 

De plank vormt een praktische legruimte achter de 

bank. De bladen zijn verkrijgbaar in massief eiken 

of massief noten. De frames zijn passend bij de 

Rolf Benz NUVOLA verkrijgbaar in verkeerszwart, 

ombergrijs of glanzend chroom. De filigrane, op 

gedraaide metalen schragen rustende nieuwe 

salon- en bijzettafel Rolf Benz 8770 (pag. 138) doet 

met al zijn sculpturale kenmerken zwevend licht 

aan en kan uitstekend gecombineerd worden met 

de combinatiebank Rolf Benz NUVOLA. De meta-

len schragen worden gespoten in verkeerszwart, 

ombergrijs of olijfgeel en gecombineerd met een 

daarop qua kleur afgestemde glasplaat of plaat 

van Parsolglas.
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Design 

Edgar Reuter

Rolf Benz 

EGO
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Het  

EGO-principe.

Living Rolf Benz EGOB a n k e n

Onze klassieker met een nieuwe look & feel – de 

Rolf Benz EGO is duidelijk toegespitst op het 

 belangrijkste: u en uw wensen. Het aantal combi-

natiemogelijkheden is indrukwekkend. U heeft de 

keuze uit 2 basistypes, 5 zitbreedten, 6 combina-

tiemodellen, 17 zijelementen, 8 pootuitvoeringen, 

3 zittingen, 3 zitdiepten en 3 zithoogten. Niet in de 

laatste plaats vanwege de enorme keuze uit meer 

dan 200 stoffen en meer dan 100 leren bekledingen 

wordt uw bank gegarandeerd een uniek exem plaar. 

Kies geheel volgens uw persoonlijke smaak voor 

een van beide Rolf Benz EGO  basisvormen, Type G 

of Type F, die we op de volgende bladzijden uitge-

breider aan u voorstellen. Van klein  appartement tot 

royale loft: de Rolf Benz EGO biedt u weergaloos 

zitcomfort in elke denkbare vorm.

47
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Met de Rolf Benz EGO Type G kiest u voor een 

klassiek ontwerp. Opvallend zijn de rechte zij

elementen met de daartussen geplaatste rugleu

ning. Ontdek de enorme verscheidenheid van 

de Rolf Benz EGO Type G als wooneiland of als 

klassieke losse bank. Type G heeft een zeer ruime 

Met de Rolf Benz EGO Type F geeft u de voorkeur 

aan zitcomfort op een onmiskenbaar moderne en 

elegante bank. De bijzondere kenmerken van dit 

basismodel zijn de boven de armleuningen zicht

bare rug en de gevormde zijelementen. Ook bij dit 

Puristisch  

en  

rechtlijnig.

Modern  

en  

elegant.

keuze aan zijelementen. De breedte daarvan heeft 

een bepalende invloed op de totale afmetingen van 

de bank en kan voor kleinere ruimtes ook ruimtebe

sparend gekozen worden.

designtype hebt u de beschikking over de meest 

uiteenlopende combinatiemodellen en de grote 

verscheidenheid van het Rolf Benz EGOconcept.

T
y
p
e
 F

T
y
p
e
 G
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Living Rolf Benz EGOB a n k e n

G F

Zitting- en bankbreedten

Basistypen

Combinatiemodellen

Zijelementen

Pootvarianten

ca. 126 cm ca. 210 cm

ca. 43 cm ca. 45 cm ca. 47 cm

ca. 52 cm ca. 55 cm ca. 59 cm ca. 62 cm

Zitcomfort

Zitdiepten

Zithoogten

stevigmediumlounge plus
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Design 

Anita Schmidt

Rolf Benz 

CARA
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Een bank om meteen verliefd op te worden. Dát is 

de Rolf Benz CARA, een nieuw systeemprogramma 

met heel veel vormgevingsmogelijkheden en wer-

kelijk “beminnelijke” eigenschappen. De elegante 

verhoudingen en talloze ontspanningsfuncties 

zullen voldoen aan uw design- en comforteisen. 

Met de flexibele vormgeving van de gracieuze 

Rolf Benz CARA siert u elke ruimte op – ongeacht 

hoe groot die is. Dankzij 5 zitting- en bankbreedten, 

Een nieuwe  

liefde  

voor thuis.

9 combinatiemodellen, 2 zijelementhoogten, 2 rug-

hoogten, 2 zithoogten, 2 zitdiepten, 7 pootvarianten 

en 2 zittingen kan de Rolf Benz CARA elke wens 

vervullen. En met 4 optionele functies kan zelfs het 

verlangen naar nog meer comfort worden gestild. 

U zult het zien: de Rolf Benz CARA is meer dan een 

kortstondige flirt.

Living Rolf Benz CARAB a n k e n 55
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De Rolf Benz CARA voegt zich naar elke ruimte en 

laat elk idee werkelijkheid worden – of het nu gaat 

om een kleine uitbreidingsgroep, een compacte 

hoekbank of een royaal wooneiland. Met de keuze 

van de poten (losse poot, metalen of houten 

beugel), geeft u uw persoonlijk woonstijl de juiste 

basis. Selecteer de zitting en de zithoogte geheel 

volgens uw ergonomische voorkeuren. De zitdiepte 

wordt bepaald aan de hand van de dikte van het 

rugkussen en kan per model worden geselecteerd. 

Zo kunnen in een bankopstelling verschillende 

zitdiepten met elkaar gecombineerd worden. 

Ook de losse bank van Rolf Benz CARA kan apart 

op uw wensen worden afgestemd. Met een totale 

breedte vanaf 136 cm is het de meest compacte 

bank uit de Rolf Benz collectie. De bank wordt aan-

gevuld door een fauteuil, een gestoffeerde voeten-

bank en een voetenbank. De perfecte meubels 

bij de Rolf Benz CARA zijn de ligfauteuil Rolf 

Benz 574 (pag. 111), de bijpassende salontafel 

Rolf Benz 8440 (pag. 135) en de bijzettafel 

Rolf Benz 978 (pag. 131).

Compacte  

veelzijdigheid. 
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Ieder mens heeft zijn geheel eigen definitie van 

ontspanning. De Rolf Benz CARA sluit aan bij elke 

daarvan. Want het systeemprogramma biedt opti

onele extra functies die het comfort op een slimme 

manier vergroten en die een bediening met slechts 

een paar handgrepen mogelijk maken. Voor een 

aangename lighouding kunnen de naar keuze ver

stelbare zijelementen volledig worden neergeklapt 

en stabiel in elke gewenste tussenstand worden 

gezet. De rugleu ning kunt u van een verborgen 

hoofdondersteuning laten voorzien, alsmede – in 

de hoge uitvoering – van een traploze relaxfunctie. 

De optionele voetsteun rondt tot slot uw comfort

beleving af – met een draaibeweging wordt deze in 

de ideale stand gezet.

Vanaf januari 2020 wordt de Rolf Benz CARA nog 

veelzijdiger – meer informatie hierover kunt u vanaf 

15122019 vinden op www.rolfbenz.com

Ontspanning  

ligt in  

uw hand. 

Living Rolf Benz CARAB a n k e n
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Combinatiemodellen

Zitting- en 
bankbreedten

Zijelementen

Rughoogten

PootvariantenZitcomfort 

ZitdieptenZithoogten

Extra functies

Extra functies

Extra functies

Lounge Plus

ca. 59 cm

Classic

ca. 55 cmca. 46 cmca. 43 cm

ca. 62 cm ca. 68 cm

ca. 
75 cm

ca. 126 cm

ca. 62 cm

ca. 68 cm

ca. 210 cm

ca. 68 cm

ca. 75 cm
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Rolf Benz 

VIDA
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Er zijn talloze wegen die men in het leven kan 

nemen. Zoveel verschillende eisen die men aan 

het leven stelt. Wie u daarbij steeds trouw moet 

blijven? Natuurlijk uzelf. Nu is er een bank die 

net zo veelzijdig is als u en volledig bij uw geheel 

persoonlijke levensstijl past: de Rolf Benz VIDA. 

Bepaal zelf het uiterlijk van de Rolf Benz VIDA en 

Pure  

veelzijdigheid. 

kies uit 5 zitbreedten, 8 aanbouwmodellen, 9 zij- 

delen en 6 pootvarianten. Natuurlijk voldoet 

de Rolf Benz VIDA ook bij de stoffering, zit-

diepte en zithoogte aan uw heel persoonlijke 

comfortwensen.
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Ook als vrijstaande bank komt de Rolf Benz VIDA 

tot zijn recht. Met leer bekleed, een beugelvoet 

van metaal of doorlopende zijdelen past de bank 

perfect bij een moderne woonstijl. Net als 

de aanbouw ele men ten zijn ook de vrijstaande 

Modern 

karakter.

banken in diverse zitbreedten, zitdiepten, zithoog-

ten en stofferingen verkrijgbaar. U wilt van de 

Rolf Benz VIDA een comfortabele rustplek maken? 

Leg dan gewoon de losse rugkussens opzij.

Momenteel is de Rolf Benz VIDA ook verkrijgbaar 

in een speciale leereditie voor een gunstige voor-

deelprijs. Kies uit 17 leerkleuren: zwart, ivoor, 

donkerbruin, donkerrood, wit, zwartblauw, beige-

bruin, grijsbruin, grijs, lichtbeigegrijs, beigegrijs, 

groen, lichtgroen, oranje, tomaatrood, blauwgrijs 

en petrol.*

*  Meer informatie is verkrijgbaar bij de deelnemende handelspartners en 

op www.rolf-benz.com. De actie geldt slechts tijdelijk voor de leer-

soorten 60.500 – 60.516.
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ca. 43 cm ca. 47 cmca. 55 cm ca. 62 cm Zithoogten

Pootvarianten

Zitcomfort

Zitdiepten

Zitting- en bankbreedten

Combinatiemodellen

Zijelementen

ca. 126 cm ca. 210 cm

Classic Comfort Lounge Comfort Lounge Plus

Strak en 

mooi. 

Reeds in kleinere ruimten ontplooit de Rolf Benz VIDA  

zijn unieke charme. De duidelijke vormentaal zorgt  

voor elegantie en harmonie. De losse rugkussens 

en het doorlopende, puntelastische zittingkussen 

zorgen voor optimaal comfort – bij het zitten, liggen 

of relaxen. Wie van natuurlijkheid houdt, zal ook  

van de Rolf Benz VIDA houden. Met een beugel-

voet van massief hout (in eiken, noten of iepen)  

onderstreept het bankenprogramma ook de  

natuurlijke woonstijl. De neerklapbare zijdelen 

en de verstelbare hoofdsteun zorgen ervoor dat 

u ongedwongen kunt relaxen. Een perfect meu-

belstuk bij de Rolf Benz VIDA is de bijbehorende 

fauteuil die passend bij de bank geconfigureerd 

kan worden.

Living Rolf Benz VIDAB a n k e n 61
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Design 

Beck Design

Rolf Benz 

MERA

ROLFB_19_001_01_Katalog_2019_2020_Sofas_205x297+3_opt_s63_NL   63 19.08.19   11:33



64

ROLFB_19_001_01_Katalog_2019_2020_Sofas_205x297+3_opt_s64_NL   64 19.08.19   11:33



De nieuwe losse of combinatiebank Rolf Benz MERA 

betekent liefde op het eerste gezicht – en ook 

op het tweede, want achter het sierlijke uiterlijk 

Uitzonderlijk elegant  

en verwonderlijk functioneel. 

verbergt zich maximale functionaliteit. Daarmee 

biedt de bank de hoogste individualiteit, zowel 

qua design als qua comfort.

Living Rolf Benz MERAB a n k e n 65
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De Rolf Benz MERA overtuigt met kleine dimen-

sies en grote lichtheid: slanke poten en een fijnge-

bouwd frame laten de vorm van de bank zweven. 

En dankzij het bijzonder zachte zitcomfort voelt 

dit ook precies zo aan. Zelfs op een klein opper-

vlak biedt de bank veel plaats voor persoonlijke 

voorkeuren, want u kunt kiezen uit 2 zithoogten, 

verschillende bekledingsvarianten en een frame 

met een structuurlak in zilver, verkeerszwart, 

ombergrijs en glanzend chroom. Optionele extra 

kussens ronden het totaalbeeld af en completeren 

het volledige spectrum van welbehagen.

Aangenamer dan zitten:  

zweven.
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In tijden waarin de woonruimte zelf steeds meer 

een luxe wordt, zijn creatieve oplossingen  nodig 

die heel eenvoudig meer maken uit minder. 

Daarom is de Rolf Benz MERA als een authentiek 

ruimtewonder ontworpen. Ook al is hem dat niet 

meteen aan te zien, toch zit er achter de eenvou-

dige elegantie een opmerkelijk systeem. Door de 

verschillende combinaties van flexibele leuningen, 

zittingen en zijelementen worden daarbij de meest 

uiteenlopende bankcomposities met individuele 

lig- en zithoudingen mogelijk. Bij de instelling voor 

het omhoog leggen van de benen zit het voetge-

deelte op precies dezelfde hoogte als de zitting. 

Dat voelt niet alleen goed aan, maar ziet er ook 

nog goed uit, want zo kunnen er gesloten eilan-

den worden gevormd. Een traploos verstelbare 

rugleuning en naar boven opklapbare kussens 

toveren een extra hoge en bijzonder comfortabele 

leuning tevoorschijn. Ook de hoofdondersteuning 

kan in de persoonlijke favoriete stand worden 

geplaatst. Verstelbare zijelementen om overdwars 

te liggen en te zitten completeren de vele verborgen 

comfortfuncties die van elke woonruimte uw 

volkomen persoonlijke woondroom maken. En dat 

elke dag opnieuw.

Verrassend flexibel,  

vertrouwd comfortabel.

Living Rolf Benz MERAB a n k e n 67
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Design 

Beck Design

Rolf Benz 

AURA
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Living Rolf Benz AURA

In de huidige wereld zijn flexibiliteit en aanpas-

singsvermogen belangrijk. Daarom past het 

nieuwe bankenprogramma Rolf Benz AURA 

perfect bij deze tijd. Het is geschikt voor grote 

en kleine ruimtes, als losse bank en zitgroep, 

Ontspannen 

aanwezigheid.

voor gezellige avonden en voor bezoek. Gemaakt 

om in een aangename sfeer alles te doen wat 

belangrijk voor iemand is: relaxen, lezen, met 

dierbaren bij elkaar zitten.

B a n k e n 71

ROLFB_19_001_01_Katalog_2019_2020_Sofas_205x297+3_opt_s71_NL   71 19.08.19   11:33



Authentieke 

elegantie.

Het lichtvoetige functionele  bankenprogramma 

Rolf Benz AURA is een eerbetoon aan ele

gantie. Het stilt het verlangen naar authentieke 

 mate rialen. De royale zitkussens lijken in deze 

 compositie op een dun plateau te zweven. Dat kan 

in 5 verschillende oppervlakken worden uitgevoerd: 

in noten gefineerd, in blank of zwart gelakt eiken 

gefineerd, in echt leisteen gefineerd of met leer be

kleed. Zo verenigt de Rolf Benz AURA hoogwaar

dig ambachtelijk handwerk met luxueus zitcomfort.
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Living Rolf Benz AURA

De Rolf Benz AURA kan perfect aan uiteenlopen

de situaties en eisen worden aangepast. Kies 

geheel volgens uw wensen tussen een losse bank 

(244 cm breed) en combinatiemodellen voor aller

lei opstellingen. Welke indeling u ook kiest, u kunt 

zich in elk geval verheugen op fantastische flexibi

liteit. De rugkussens kunnen tot een zeer hoge leu

ning worden opgeklapt en traploos in een prettige 

relaxpositie worden geplaatst. Voor individuele 

ontspanning die zich door de twee beschikbare 

zithoogten ergonomisch perfect aan uw wensen 

laat aanpassen. Met het optionele extra kussen in 

verschillende uitvoeringen heeft u wat betreft 

look en comfort nog meer vormgevingsopties. Over 

Flexibele 

lichtheid.

comfort gesproken: door de verstelbare zijelemen

ten kunt u opzij leunen en aangenaam overdwars 

liggen. Klap het zijelement neer en draai de zitting 

om van de Rolf Benz AURA een comfortabele 

longchair te maken. Tegelijkertijd ontstaat er door 

het vrijgekomen platform een handige tafel voor 

glazen, borden, boeken of dienbladen. Bij de losse 

bank creëert u door deze functie bijvoorbeeld 

twee individueel instelbare zit of ligplaatsen. Kop

pelbare tafels bieden desgewenst extra bladen 

en zorgen voor optische transparantie. Onderstreep 

de lichtheid van de Rolf Benz AURA door een 

sierlijk elegante gietaluminium voet die verkrijgbaar 

is in zwarte, ombergrijze en gepolijste uitvoering.
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Design 

Beck Design

Rolf Benz 

PLURA
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De nieuwe definitie van vrijheid. De Rolf Benz  PLURA 

reikt u alle mogelijkheden aan om precies zo te le

ven zoals u zelf wenst. Of u nu rechtop zit, ontspan

nen relaxt of heerlijk slaapt: in een handomdraai zet 

u deze multifunctionele bank in uw favoriete stand. 

Een bank  

met vele  

gezichten.

Diverse elementen en uitvoeringen geven u alle 

vrijheid om de Rolf Benz PLURA geheel naar eigen 

inzicht aan te passen. Zo kan bijvoorbeeld bij een 

verstelbare rugleuning de rug van een verticale 

stand in een liggende stand worden gezet.

Living Rolf Benz PLURAB a n k e n 77
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De zachte bekleding met een door lijnen geaccen

tueerd design staat bij de Rolf Benz PLURA in 

charmant contrast met het strak belijnde metalen 

frame. Afhankelijk van uw stijl en designvoorkeur 

is dit frame naar keuze zilverkleurig of zwart gelakt 

of glanzend verchroomd. Liefdevol verwerkte 

siernaden benadrukken de hoogwaardige kwaliteit 

van de bank, die met 3 verschillende zithoogten 

geheel op uw ergonomische wensen afgestemd 

kan worden. De Rolf Benz PLURA past zich altijd 

Altijd anders, 

altijd ideaal.

aan uw comfortwensen aan. Dat is mogelijk dankzij 

het neerklapbare zijdeel, de draaibare zitting en de 

traploos naar achteren en boven toe verstelbare 

rugleuning. Of het nu gaat om zitten, loungen, 

relaxen of slapen – uw spontaniteit is niet meer 

aan grenzen gebonden. Als u de rug omhoog klapt, 

verandert de Rolf Benz PLURA in een fauteuil met 

hoge rugleuning. Klapt u het zijdeel neer en draait 

u de zitting, dan wordt de Rolf Benz PLURA een 

comfortabele longchair.
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De veelzijdige functionaliteit van de Rolf Benz  PLURA  

komt reeds tot uiting als veelzijdige losse bank 

met 2 afzonderlijk instelbare zit- en ligposities. Nog 

comfortabeler: 2 hoekfauteuils met een handig 

aflegvlak in zwart leer. Nog compacter: de long-

chair Rolf Benz PLURA, optioneel ook verkrijgbaar 

met een aflegvlak van leer. De losse, lage kussens 

voor optimaal comfort voor de rug kunnen bij de 

Rolf Benz PLURA desgewenst ook een andere stof-

fering krijgen dan de bankbekleding. Zo ontstaat 

er bijvoorbeeld een moderne mix van materiaal uit 

leer en stof.

Veelzijdig 

comfort.

Living Rolf Benz PLURAB a n k e n 79

ROLFB_19_001_01_Katalog_2019_2020_Sofas_205x297+3_opt_s79_NL   79 19.08.19   11:33



ROLFB_19_001_01_Katalog_2019_2020_Sofas_205x297+3_opt_s80_NL   80 19.08.19   11:33



Design 

Beck Design

Rolf Benz 

ALMA
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Tot rust komen –  

op hoog niveau.

Soms moet men de teugels even laten vieren. Dat 

is precies waartoe de Rolf Benz ALMA uitnodigt. 

De bank belooft reeds op het eerste gezicht een 

gevoel van vrijheid en heeft niet alleen om die 

reden alles in huis om uw nieuwe favoriete plek 

te worden. Door de sierlijke poten lijkt de bank 

te zweven en de zitting met het comfort Lounge 

Deluxe geven hem evenzeer een gewichtloos 

zitgevoel. Een innovatieve leuning rondt het 

aangename beeld af en zorgt dankzij een volledig 

nieuw ontwikkelde rug voor een zacht, hoofd-

kussenachtig leuncomfort. Aan de vormgeving 

van uw geheel persoonlijke terugtrekplek zijn 

geen grenzen gesteld: het modulaire banken-

programma Rolf Benz ALMA omvat 2 zithoogtes, 

3 pootuitvoeringen en bestaat uit zitelementen 

die alle op 4 poten staan en derhalve flexibel kop-

pelbaar zijn. Door de toevoeging van salontafels 

en rugloze gestoffeerde voetenbanken kunnen 

bovendien optische onderbrekingen en andere 

spannende composities worden gecreëerd. Een 

stilistisch hoogtepunt zijn de met houten knopen 

bevestigde leren banden die de bank omvatten 

en die apart kunnen worden uitgekozen. U kunt 

kiezen tussen lichtgrijze leren banden met eiken-

houten knopen of antracietkleurige leren banden 

met notenhouten knopen. In de uitvoering zonder 

dit detail valt de Rolf Benz ALMA op door zijn 

bijzonder ingetogen elegantie.
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Uw eigen  

oase van rust.

Het salontafelprogramma Rolf Benz 925 (pag. 123) 

werd ontworpen als ideale aanvulling voor de 

Rolf Benz ALMA en biedt u nog meer combinatie- 

elementen waarmee u naar eigen inzicht uw 

geheel persoonlijke favoriete plek kunt creëren. 

Het programma bestaat uit ronde en rechthoekige 

tafels van licht of donker eiken of van notenhout 

die deels een- of tweezijdig koppelbaar zijn met 

de zitelementen van de Rolf Benz ALMA. Als 

ronde salontafel en rechthoekige bijzettafel is de 

Rolf Benz 925 ook verkrijgbaar met geraffineerde 

leren inzetstukken in lichtgrijs of antraciet die qua 

kleur prachtig harmoniëren met de leren banden 

van de Rolf Benz ALMA.
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Design 

labsdesign

Rolf Benz 

TONDO
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De Rolf Benz TONDO is verkrijgbaar in de speciale 

editie "Droomstoffen voor droomprijzen", waar-

door het voor u nog gemakkelijker wordt om uw 

droombank te verwezenlijken. Kies uit verschillen-

de stofkwaliteiten en kleuren en creëer uw per- 

soonlijke, unieke exemplaar.*

Perfect zitten. 

Perfect loungen.

Fraai, esthetisch, buitengewoon: het bankenpro-

gramma Rolf Benz TONDO verdient een plek in 

het middelpunt van de activiteit. Organische, zin-

nelijke vormen en een uitnodigend kussenachtig 

uiterlijk gaan hand in hand met een vormgeving 

die uiteenlopende zitposities en persoonlijke 

opstelmogelijkheden van losse bank, tweedelige 

combinaties tot ruime hoekcombinaties mogelijk 

maakt. De vloeiende vormen en de zachtheid van 

de bank worden nog extra benadrukt door fraaie 

naaddetails en de hoogwaardige afwerking. De 

Rolf Benz TONDO maakt elke woonomgeving 

spannend - zowel vrijstaand als bij een muur.

*  De actie geldt slechts tijdelijk voor de stoffen 05.002 e.v. / 05.012 e.v. / 

05.100 e.v. / 05.120 e.v. / 05.130 e.v. / 05.140 e.v. / 05.160 e.v. / 05.170 e.v. / 

05.180 e.v. / 05.270 e.v. / 05.370 e.v. / 05.380 e.v..  

Meer informatie is verkrijgbaar bij de deelnemende handelspartners en 

op www.rolf-benz.com.
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Vloeiend 

samenspel. 

Bij het opstellen van de Rolf Benz TONDO kunt 

u volledig op uw gevoel afgaan. De ergonomisch 

gevormde elementen met een normale zitdiepte 

en de extra diepe lounge-elementen zijn naar keuze 

verkrijgbaar met een lage of hoge rug in twee 

verschillende zithoogten. Wie optimaal wil relaxen, 

combineert een extra diep element met een hoge 

rug. Voor spannende woonomgevingen met een 

geheel eigen, individuele look is aan te raden om 

voor elementen met verschillende rughoogtes 

te kiezen. Het zit- en ligcomfort kan met losse 

rugkussens in 2 hoogtes perfect aan elke situatie 

worden aangepast.
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De Rolf Benz TONDO valt naast zijn zinnenstrelen-

de esthetiek vooral op door een voelbaar revolutio-

nair zitgevoel. Met de comfortuitvoeringen Lounge 

Deluxe en Lounge Plus sluit het bankenprogramma 

aan bij de meest uiteenlopende voorkeuren. Het 

nieuwe, gerieflijke comfort Lounge Deluxe zorgt 

met zijn drielagige opbouw van koudschuim en de 

daarop geplaatste mat met cassettekamers, die 

met een innovatieve hoogwaardige vezel is gevuld, 

voor een uniek zitgevoel. De tweede comfortuit- 

voering Lounge Plus beschikt over een rustiger zit- 

oppervlak. Het bestaat uit interactieve springveren, 

koudschuim in meerdere lagen en een zitkussen.

Comfort dat 

verwent.
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Rolf Benz

ONDA

Design 

Christian Werner
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Organisch  

en  

vloeiend.

De Rolf Benz ONDA is even veelzijdig als onge-

compliceerd. Het programma combineert handige 

modules met een nieuwe, organisch-zachte vorm-

geving en biedt tegelijkertijd alle individualiserings-

mogelijkheden van een klassiek systeemprogram-

ma. U beslist met de keuze van de losse modellen 

helemaal zelf over de zachte, volledige vorm van 

de bank die past in uw woonruimte. Vervolgens 

kiest u de bijpassende pootuitvoering in het door 

u gewenste design, evenals de zithoogte en het 

kussencomfort volgens uw ergonomische eisen. 

Met het samenspel tussen levendige, gewelfde 

vormen, heerlijke loungeachtige kussens, optimaal 

zitcomfort en geselecteerde stoffen met oog voor 

detail maakt de Rolf Benz ONDA het u gemakkelijk 

om u te ontspannen en u meteen goed te voelen.
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Het organisch gevormde programma voor concept-

banken Rolf Benz ONDA zorgt voor een heel bijzon-

dere plek. Een plek waar men tijd voor zichzelf vindt. 

Tijd om datgene te doen waar men zin in heeft. De 

Rolf Benz ONDA is een modulair bankenprogramma 

dat met zijn vloeiende vormen en de aantrekkelijk 

Waar  

vrijheid  

zich  

thuisvoelt.

opulente en toch moderne uitstraling spontaan 

voor enthousiasme zorgt. Niet in de laatste plaats 

ook vanwege de vele keuzemogelijkheden, waardoor 

u uw geheel eigen droombank kunt samenstellen.

Combinatiemodellen

Losse fauteuils en banken

Pootvarianten

Zithoogten

Zitcomfort

ca. 40 cm ca. 43 cm

Lounge Classic

ca. 46 cm
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Verandering  

is  

planbaar.

De vele keuzemogelijkheden bij het samenstellen 

van uw droombank bieden u een heel bijzondere 

vrijheid. Voor kleinere woonruimtes kiest u de 

Rolf Benz ONDA simpelweg als losse bank of als 

tweedelige aanbouwgroep. De moderne ovale 

buispoot is beschikbaar in de uitvoeringen mat 

chroom, glanzend chroom of eiken. 

Het optimale meubelstuk bij de Rolf Benz ONDA 

zijn de gelijknamige losse fauteuil en de perfect op 

de bank afgestemde salontafels Rolf Benz 8100  

en 8200 (pag. 135).

De Rolf Benz ONDA is thans verkrijgbaar in trendy 

en tijdloze stofconcepten voor een voordeelprijs.*

*  De actie geldt slechts tijdelijk voor de stoffen 05.002 e.v. / 05.012 e.v. / 

05.100 e.v. / 05.120 e.v. / 05.130 e.v. / 05.140 e.v. / 05.160 e.v. / 05.170 e.v. /  

05.180 e.v. / 05.270 e.v. / 05.370 e.v. / 05.380 e.v..  

Meer informatie is verkrijgbaar bij de deelnemende handelspartners en 

op www.rolf-benz.com.
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Rolf Benz 

MIO

Design 

Beck Design
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Het luxueuze, royale zitvlak en de zachte uitstra-

ling van de Rolf Benz MIO zorgen voor veel zit-

plezier en nodigen uit tot ontspannen en loungen. 

De hoogwaardige kwaliteit van de materialen, 

de voortreffelijk afgewerkte zittingopbouw en de 

liefdevolle, perfecte verwerking maken het zitten 

tot een ongeëvenaarde, zinnenstrelende totaalbe-

levenis. De Rolf Benz MIO is elegantie waar men 

gewoon niet genoeg van kan krijgen.

Door de talloze losse elementen zijn er allerlei com-

binaties in de kamer mogelijk. Ongeacht of het gaat 

om een vrijstaande bank, een  tweedelige  combinatie 

of een grote hoekbank, de Rolf Benz MIO kan met 

2 zithoogtes, 2 zitdieptes en 2  zijelementhoogtes 

optimaal aan uw wensen worden aangepast. Daar-

naast kan de bank perfect aangevuld worden met 

een fauteuil, een gestoffeerde voetenbank en de 

bijbehorende bijzettafel Rolf Benz 940 (pag. 127). 

Talrijke kussens, waaronder een bijzonder comforta-

bel rugkussen met rol, zorgen voor nog meer gemak 

en individuele stijl.

Elegant  

en  

zinnelijk.
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Design 

Beck Design

Rolf Benz 

50
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In de traditie van onze designicoon Addiform 

markeert de Rolf Benz 50 nog een hoogtepunt 

in de meer dan 50-jarige geschiedenis van 

de vervaardiging van hoogwaardige meubels 

“Made in Germany”. De uiterst stijlvolle jubileum-

bank kenmerkt zich door een groot zitcomfort, 

Geïnspireerd  

op een

halve eeuw

Rolf Benz.

een innovatieve relaxfunctie en een buitengewoon 

grote verscheidenheid aan opstelmogelijkheden. 

Talloze hoogwaardig verwerkte details zoals een 

nieuw soort gevouwen, doorgestikte naad en  

fraaie koffernaden ondersteunen de ruim aanwezige  

elegantie. 
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De Rolf Benz 50 is als vrijstaande bank, combi-

natie- of hoekbank in verschillende uitvoeringen 

in meer dan 200 stoffen en meer dan 100 leer-

soorten verkrijgbaar. De bank nodigt u met zijn 

ruime, loungeachtige vormgeving uit voor perfecte 

ontspanning op het allerhoogste niveau. Kies 

tussen 2  zithoogten en 2 zitdiepten en stem de 

Rolf Benz 50 met 3 verschillende pootuitvoeringen 

(gelakt verkeerszwart, gelakt parelmatzilver of 

 glanzend verchroomd) af op uw persoonlijke 

stijl. Met de fauteuil Rolf Benz 50, de ligfauteuil 

Rolf Benz 572 (pag. 111) en de salontafels 

Rolf Benz 958 en 959 (pag. 128) maakt u de 

 woonwereld compleet.

Een hele  

woonwereld aan  

mogelijkheden.
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Living Rolf Benz 50

De Rolf Benz 50 beschikt over een bijzonder 

comfortabele zittingopbouw. De hoogwaardige 

ondervering met singels, de daarop aangebrachte 

interactieve pocketverenkern en de hoogwaardige 

deklaag van koudschuim worden bij de comfort 

Lounge afgedekt door een staafvezelmat 

met pockets. Voor zacht en dragend comfort 

op elk moment. Daarnaast is ook de comfort 

Lounge Plus verkrijgbaar. Hierbij wordt een 

zacht zitcomfort gecombineerd met een rustiger 

oppervlak. De bekleding van de rugleuning past 

zich dankzij precieze insnijdingen in het schuim 

zeer nauwkeurig aan de zitting aan en zorgt zo 

voor een uiterst harmonische afstemming van het 

De innovatie  

van comfort.

totale zitcomfort. Met het optioneel verkrijgbare 

innovatieve rugmechaniek kan traploos van de 

zit- in de relaxstand worden overgegaan. Dankzij 

een bijzondere technologie, gebaseerd op een 

nieuw type gasveer, zet u de rugleuning met een 

geringe krachtsinspanning handmatig in de voor 

u perfecte stand. Daarbij wordt het ruggedeelte 

tot 12 cm langer, wat u dus nog meer ruimte voor 

comfort geeft. Het optioneel verkrijgbare functi-

onele kussen is verkrijgbaar in twee hoogten en 

vult de functie van de rugleuning perfect aan. Het 

is uiterst comfortabel bekleed en beschikt over 

een traploos verstelbaar mechaniek, waardoor het 

verandert in een zeer functionele hoofdsteun.
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Strakke lijnen –  

heldere stijl. 

Rolf Benz

LINEA

Design

Cuno Frommherz

De Rolf Benz LINEA combineert een helder design 

met ongeëvenaard zitcomfort. De optioneel ver

krijgbare niervormige kussens zorgen in de extra 

diepe variant voor optimale ondersteuning van de 

rug; ze kunnen in contrasterende materialen of 

kleuren worden geleverd. Een bijzonder design

detail is de moderne beugelvoet, die in roestvrij 

staal of in zwart gelakt metaal verkrijgbaar is. 

Als alternatief staat de Rolf Benz LINEA op enkele 

kegelvoeten van eiken of notenhout. Kies uit 

2 zitdiepten en 2 zithoogten en geniet van een aan

genaam gevoel over de hele linie.

Of u nu kiest voor een losse bank of aanbouwgroep, 

de Rolf Benz LINEA overtuigt door zijn heldere, pu

ristische design dat naadloos past in de meest uit 

eenlopende levenssferen. Dit is een uniek meubel: 

een ware favoriet onder individualisten. Samen met 

de comfortabele fauteuil en de bijpassende gestof

feerde voetenbank maakt dit meubel van elk thuis 

een oase van heldere stijl en goede smaak. 
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Kies bij de huidige speciale editie  

“Colors of Rolf Benz” tegen een voordeelprijs  

uit 2 hoogwaardige stoffen met in totaal  

31 eigentijdse kleurstellingen.*

*  Meer informatie is verkrijgbaar bij de deelnemende handelspartners en 

op www.rolf-benz.com. De actie geldt slechts tijdelijk voor de stoffen 

05.208 – 05.222 en 05.350 – 05.365.
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Met zijn minimalistische vormgeving brengt de 

Rolf Benz 310 als compacte losse bank met een 

totale breedte vanaf 161 cm elke purist gega

randeerd in vervoering  en valt daarnaast op 

door zijn uitzonderlijke aanpassingsvermogen. Hij 

is niet alleen ongecompliceerd en veelzijdig te 

combineren, maar overtuigt bovendien door zijn 

aangename zitcomfort. De Rolf Benz 310 kan heel 

eenvoudig passend bij uw ruimte worden gecon

figureerd en aan uw woonstijl worden aangepast. 

U kunt kiezen uit 5 bankbreedten, 6 combinatie

modellen, 2 zithoogten en 2 pootuitvoeringen. En 

de bijpassende fauteuil, hoekbank of voetenbank 

vormt de perfecte aanvulling op de losse bank.

Veelzijdig  

minimalistisch.

Kies bij de huidige speciale editie  

“Colors of Rolf Benz” tegen een voordeelprijs  

uit 2 hoogwaardige stoffen met in totaal  

31 eigentijdse kleurstellingen.*

Rolf Benz

310

Design

Cuno Frommherz

*  Meer informatie is verkrijgbaar bij de deelnemende handelspartners en 

op www.rolfbenz.com. De actie geldt slechts tijdelijk voor de stoffen 

05.208 – 05.222 en 05.350 – 05.365.
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Living Rolf Benz 310 / 328B a n k e n

Rolf Benz

328

Design 

Cuno Frommherz

Er is alle reden om plaats te nemen op de bank 

Rolf Benz 328. Het hoge zitcomfort bijvoorbeeld, 

dat u aan uw persoonlijke behoeften kunt aan-

passen: kies gewoon de zithoogte die bij u past. 

Wie graag een wat hogere steun in de rug heeft, 

zal de ten opzichte van de standaarduitvoering 

10 cm langere rugbekleding op prijs stellen. Maar 

de Rolf Benz 328 past zich niet alleen aan u en 

uw gasten aan – dankzij de compacte tweedelige 

combinatie past hij zich door zijn gereduceerde 

vormgeving ook uitstekend aan in kleinere ruimtes. 

Zijn puristische schoonheid en heldere esthetiek 

zijn – als losse bank of combinatiebank – met 

vrijwel elke woonstijl te combineren. De elegante 

sledepoten zijn verkrijgbaar in verkeerszwart, 

 ombergrijs of zilver.

Teruggebracht tot het wezenlijke:  

uw stijl.
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F a u t e u i l sLiving Rolf Benz 571 / 572 / 573 / 574

nieuw

Rolf Benz 

572

Rolf Benz 

573

Rolf Benz 

574

Comfort  

in elke houding.

Met hun volmaakte vorm en tijdloos design 

laten de nieuwe motorische functionele fauteuils 

Rolf Benz 571, 572, 573 en 574 zich traploos ver-

stellen naar uw persoonlijke favoriete zithouding. 

Ze worden intuïtief bediend met onzichtbare 

touchsensoren die tussen armleuning en zitkussen 

zijn geïntegreerd. De hoofdondersteuning kan 

handmatig in de gewenste stand worden gezet. 

De ligfauteuils die elk in 2 maten verkrijgbaar zijn, 

zijn volledig afgestemd op de bankenprogramma’s 

Rolf Benz EGO (571), Rolf Benz 50 (572), 

Rolf Benz NUVOLA (573) en Rolf Benz CARA (574), 

maar komen ook als los meubel uitstekend tot 

hun recht. De zitting kan naar uw smaak worden 

uitgevoerd (stevig, medium of Lounge Plus). Een 

draaibare kruisvoet (gepolijst aluminium of ver-

keerszwart) of een draaibare stervoet (staal gelakt 

in verkeerszwart of ombergrijs of glanzend ver-

chroomd) zorgt ervoor dat de fauteuils stevig staan.

Rolf Benz 

571
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F a u t e u i l sLiving

Staat overal  

waar u graag zit.

Er is geen ruimte waar de clubfauteuil Rolf Benz 562 

niet past. Het perfecte aanpassingsvermogen 

is te danken aan de mooie ronde zitting en de 

organische uitstraling. Dankzij het sierlijke uiterlijk 

staat deze clubfauteuil overal mooi. Hij komt 

zowel in grote woonruimtes als kleine leeshoekjes 

uitstekend tot zijn recht. Een breed palet aan be-

kledingen laat uw individuele wensen in vervulling 

gaan. Ook bij de poten zijn er verschillende vari-

anten mogelijk. Kies bijvoorbeeld voor de gelakte 

metalen versie in verkeerszwart of ombergrijs. 

De poten kunnen tevens worden uitgevoerd in eiken- 

of notenhout. Beide zijn optioneel met draaifunctie 

verkrijgbaar. Welke variant u ook kiest, een vleugje 

sentimentaliteit doet oude tijden herleven.

Rolf Benz 562 / 580

Design 

This Weber

Rolf Benz 

562

Design 

formstelle

Rolf Benz 

580

Weergaloos, kenmerkend, herkenbaar: de met 

de German Design Award 2016 bekroonde 

fauteuil Rolf Benz 580 valt op door een geheel 

eigen vormgeving. Het opvallend houten frame 

uit eiken of noten is vanuit esthetisch oogpunt 

op de papiervouwkunst origami geïnspireerd. 

De met siernaden veredelde bekleding richt 

Imposante  

expressie.

zich op orinuno, de Japanse vouwtechniek voor 

stoffen. De Rolf Benz 580 zet niet alleen optisch 

maatstaven. Bij een lage leuning biedt het origineel 

al luxueus zitcomfort. Nog gemakkelijker: de versie 

met hoge rugleuning in combinatie met de bijpas-

sende voetenbank.
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F a u t e u i l sLiving

Design 

labsdesign

Rolf Benz

394

Zichtbaar licht. 

Voelbaar zacht.

Een liefdesverklaring aan het zitten – dat is de 

Rolf Benz 394. Een elegante fauteuil die zowel in 

een groep alsook als vrijstaand, los meubel een 

indrukwekkend figuur slaat. Zijn optische charme 

ligt in het samenspel van de met stof of leer 

beklede volumineuze bekleding met het filigrane 

draadframe in glanzend chroom, verkeerszwart 

of ombergrijs. De Rolf Benz 394 overtuigt meteen 

met een aangenaam zacht zitcomfort en kan des-

gewenst met de bijpassende voetenbank worden 

aangevuld.

Design 

Joachim Nees

Rolf Benz

383

Rolf Benz 394 / 383

Tegenstellingen  

trekken ons aan.

De fauteuil Rolf Benz 383 maakt met gemak een 

spagaat tussen kussenachtig comfort en modern 

minimalisme. De organische en soepel gestof-

feerde zitting wordt door een verfijnd ogende 

kruisvoet gedragen en geeft de fauteuil een slanke 

en tegelijkertijd gemoedelijke uitstraling – de ideale 

plek voor zorgeloze uren. Het uit een ronde buis 

gevormde frame is verkrijgbaar met een oppervlak 

van verkeerszwart, ombergrijs of glanzend chroom 

en harmonieert met vele interieurs. Dat geldt ook 

voor de iets lagere, bijpassende voetenbank die 

eveneens op een kruisvoet staat. De zitting en 

buitenschaal van de fauteuil en voetenbank kunnen 

optioneel geheel individueel in verschillende bekle-

dingsstoffen worden uitgevoerd.
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F a u t e u i l sLiving

Design 

labsdesign

Rolf Benz

384

Eiland van rust.

De sierlijke fauteuil Rolf Benz 384 met zijn markante 

biesnaad en buikachtige vorm is een kenmerkend 

rustpunt, dat tot lezen en ontspannen uitnodigt. Hij 

past in kleine tussenruimtes maar ook in royale 

woonomgevingen en harmonieert met vrijwel alle 

inrichtingsstijlen en materialen. Helemaal bekleed, 

zonder zichtbare constructie, kan hij door de keuze 

van de overtrek heel persoonlijk worden geïnterpre-

teerd. Voorzien van een dienblad wordt de bijpas-

sende voetenbank een praktische bijzettafel.

Design 

Katja Reiter + 

Tamara Härty

Rolf Benz

684

Kies voor de fauteuil Rolf Benz 383, 384, 394 en 684

in de huidige speciale editie “Colors of Rolf Benz”

tegen een voordeelprijs uit 2 hoogwaardige stoffen 

met in totaal 31 eigentijdse kleurstellingen.*

*  Ga voor meer informatie naar deelnemende handelspartners en 

www.rolf-benz.com. Actie slechts beperkt geldig voor de stoffen  

05.208–05.222 en 05.350–05.365.

Heerlijk 

onconventioneel.

De Rolf Benz 684 is een uitgesproken oncon-

ventionele losse fauteuil. Meerdere fauteuils bij 

elkaar vormen desgewenst een nieuwe zithoek 

met een loungekarakter. De Rolf Benz 684 staat 

op een draaibare houten voet die u in een groter 

gezelschap mobiliteit en bewegingsvrijheid geeft. 

Wilt u een flexibel voetenbankje om uw voeten op 

te leggen? Dat kan! Die is verkrijgbaar in hetzelfde 

ontwerp als de fauteuil.

Rolf Benz 384 / 684 117
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S a l o n t a f e l sLiving

Rolf Benz 920
Design Annette Lang

nieuw

Rolf Benz ADDIT
Design Tina Bunyaprasit & Werner Aisslinger

Hoogte 33 cm: 80 cm (rond). Hoogte 42 cm: 50 cm 

(rond). Blad: eiken, zwart eiken, Europees noten 

of Europees noten oud grijs (massief, kleurloos 

gelakt). Frame: aangepast aan de uitvoering van 

het tafelblad.

Hoogte 37 cm: 136 x 62, 118 x 62 of 102 cm (rond). 

Hoogte 44 cm: 63 cm (rond). Hoogte 52 cm: 52 cm 

(rond). Bladen: Parsolglas grijs, glas blauw of 

natuursteen Graphit Brown (gelederd). Frame en 

tableau (optioneel) staal, gelakt: verkeerszwart, 

telegrijs 4 of saffierblauw. Of tableau in eiken, 

zwart eiken of Amerikaans noten (optimaal passend 

bij het bankenprogramma Rolf Benz ADDIT).
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S a l o n t a f e l sLiving

Rolf Benz 925
Design Beck Design

nieuw

Rolf Benz 923
Design labsdesign

Hoogte 35 cm: 33 x 86 cm. Hoogte 38 cm: 

33 x 86 cm. Hoogte 43 cm: 64 cm (rond). Hoogte 

30 cm: 80 cm (rond). Blad: eiken, zwart eiken 

of Amerikaans noten (massief, kleurloos gelakt).  

Inzetstuk van leer: lichtgrijs of antraciet. Frame: 

staal gepoedercoat in ombergrijs, verkeerszwart 

of zilver* (optimaal passend bij het bankenpro-

gramma Rolf Benz ALMA).

* Verkrijgbaar tot eind april 2020.

Hoogte 83 cm: Frame 58 x 58 cm (tafelbladen: 

48 x 48 cm). Blad: eiken, zwart eiken of Ameri-

kaans noten (massief, kleurloos gelakt). Frame: 

verkeerszwart, ombergrijs of okerbeige metallic.
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S a l o n t a f e l sLiving

nieuw

nieuw

nieuw

Rolf Benz 933
Design labsdesign

Rolf Benz 932
Design labsdesign

Rolf Benz 927
Design labsdesign

Hoogte 35 cm: 120 x 80 of hoogte 37 cm: 

120 x 80 cm. Hoogte 40 cm: 80 x 80 of hoogte 

42 cm: 80 x 80 cm. Blad: eiken, zwart eiken 

of Amerikaans noten (massief, kleurloos gelakt), 

of grijs Parsolglas. Frame: stalen vierkante buis 

in verkeerszwart, ombergrijs of okerbeige metallic 

(optimaal passend bij het bankenprogramma 

Rolf Benz VOLO).

Hoogte 43 of 50 cm: 40 cm (rond). Blad: 

 geperforeerde stalen plaat (3 mm) in verkeerszwart, 

ombergrijs, beigerood, saffierblauw, zilvergrijs 

of okerbeige metallic. Frame: eiken, zwart eiken 

of Amerikaans noten (massief, kleurloos gelakt).

Hoogte 37 of 40 cm: 100 x 40 cm. Hoogte 55 of 

58 cm: 100 x 30 cm. Blad: eiken, zwart eiken 

of Amerikaans noten (massief, kleurloos gelakt) 

(optimaal passend bij het bankenprogramma 

Rolf Benz VOLO).
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S a l o n t a f e l sLiving

Rolf Benz 942
Design Annette Lang

Rolf Benz 947
Design This Weber

Rolf Benz 948
Design Beck Design

Hoogte 45 cm of 57 cm: 39 x 44 cm. Bekleed met 

kernleer, verkrijgbaar in crème, chocoladebruin, 

zwart of zand (optimaal passend bij het banken

programma Rolf Benz MIO).

Rolf Benz 940
Design Beck Design

Hoogte 43 cm: 38 cm (rond). Frame: gepoedercoat 

staal in olijfgeel, ombergrijs, koperbruin, signaalwit, 

verkeerszwart, beigerood of zilvergrijs.

kleurloos gelakt). Legplank net als tafelblad of grijs 

 Parsolglas. Frame: staal gelakt in verkeerszwart, 

brons of ombergrijs (naar believen combineerbaar; 

optimaal passend bij het bankenprogramma 

Rolf Benz RONDO).

Hoogte 37 cm: legplank 70 of 90 cm (rond), tafel

blad 60 of 80 cm (rond). Hoogte 47 cm: legplank 

47 cm (rond), tafelblad 37 cm (rond). Hoogte 

47 cm: legplank 80 x 37 cm, tafelblad 80 x 35 cm. 

 Tafelblad: natuursteen Graphit Brown of 

 eiken, zwart eiken, Amerikaans noten (massief, 

Hoogte 35 cm: 80 cm (rond). Hoogte 31 cm: 65 cm 

(rond). Hoogte 63 cm: 44 cm (rond). Blad: eiken, 

zwart eiken, Amerikaans noten of Amerikaans 

noten oud grijs* (massief, kleurloos gelakt). Frame: 

 aangepast aan de uitvoering van het tafelblad.

* Verkrijgbaar tot eind april 2020.
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Rolf Benz 959
Design Beck Design

Rolf Benz 971
Design Gino Carollo

Rolf Benz 958
Design Beck Design

Hoogte 47 cm: 55 x 47 cm. Blad: eiken, zwart eiken 

of Amerikaans noten (massief, kleurloos gelakt). 

Frame: gelakt in verkeerszwart. (optimaal passend 

bij het bankenprogramma Rolf Benz 50).

Hoogte 33 cm: 120 x 80 of 100 cm (rond). Blad: 

natuursteen Graphit Brown of Breccia  Pernice, 

met gelederd oppervlak of grijs Parsolglas. 

Frame: gelakt in verkeerszwart of glanzend 

 verchroomd. Verkrijgbaar tot eind april 2020.

Hoogte 37 cm: 80 x 120, 80 x 80 of 100 x 100 cm.  

Hoogte 26 cm: 80 x 120, 80 x 80 of 100 x 100 cm.

Blad: natuursteen Graphit Brown.  

Poten: gegoten aluminium poot, gepolijst.
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S a l o n t a f e l sLiving

Rolf Benz 973
Design Pascal Bosetti

Rolf Benz 978
Design Cuno Frommherz

Rolf Benz 984
Design Cuno Frommherz

Hoogte 45 cm: 40 cm (rond). Blad: staalplaat 

gepoedercoat in signaalwit, olijfgeel, ijzergrijs, 

grijsbruin, oceaanblauw, verkeerszwart, beigerood, 

zilvergrijs, saffierblauw of ombergrijs. Lus:  kernleer 

donkerbruin. Frame: eiken, zwart eiken of 

 Amerikaans noten (massief, kleurloos gelakt).

Hoogte 72 cm: 60 x 60 cm. Bladen: eiken, zwart 

 eiken of Amerikaans noten (massief, kleurloos 

 gelakt). Frame: staal gepoedercoat in verkeerszwart. 

Verkrijgbaar tot eind april 2020.

Hoogte 45 cm: ca. 45 cm (rond). Blad: eiken, zwart 

eiken of Amerikaans noten (massief, kleurloos 

 gelakt). Frame: staal gepoedercoat in ombergrijs, 

verkeerszwart, grijsbruin of glanzend chroom*.

* Verkrijgbaar tot eind april 2020.
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Rolf Benz 985
Design labsdesign

Rolf Benz 987
Design Gunther Kleinert

Rolf Benz 5021
Design Anita Schmidt

Rolf Benz 1150
Design Prisma Design

Hoogte 35 cm: 120 x 80 of 80 x 80 cm. Hoogte 

45 cm: 80 x 39 cm of hoogte 43 cm: 80 x 39 cm. 

Blad gedeeld: eiken, zwart eiken of Amerikaans 

noten (massief, kleurloos gelakt) en natuurlijk 

matte fineer van echt steen of geïmpregneerde 

zandsteen. Frame: staal zwart gelakt, glimmend 

of bronskleurig.

Hoogte 35 of 38 cm: 103 x 40 cm. Regaal, 

 hoogte 55 of 58 cm: 103 x 30 cm. Blad/aflegvlak: 

eiken, zwart eiken of Amerikaans noten (massief, 

 kleurloos gelakt). Frame: staal gelakt in 

 verkeerszwart of ombergrijs (optimaal passend 

bij het  bankenprogramma Rolf Benz NUVOLA).

Hoogte 43 cm: 120 x 90 cm of 140 x 80 cm. 

 Hoogte 42 cm: 60 x 60 cm of 70 x 70 cm. 

Blad: transparant glas. Frame: staal nikkelkleurig 

of  zilver metallic gelakt.

Hoogte 41 cm: 90 x 75 cm of 120 x 90 cm (drie-

hoekig). Blad: transparant glas. Frame: aluminium 

deels gepolijst (optimaal passend bij het banken-

programma Rolf Benz 322).
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S a l o n t a f e l sLiving

Rolf Benz 8100
Design labsdesign

Rolf Benz 8200
Design labsdesign

Rolf Benz 8330
Design Beck Design

Rolf Benz 8360
Design Cuno Frommherz

Rolf Benz 8440
Design Cuno Frommherz

Hoogte 37 cm: ca. 130 x 70 cm. Blad: optiwhiteglas  

aan de achterzijde gelakt in verkeerszwart,  

ombergrijs, kiezelgrijs of olijfgeel. Romp: MDF 

gelakt in verkeerszwart, ombergrijs, kiezelgrijs 

of olijfgeel. Frame: staal gelakt in  verkeerszwart, 

 ombergrijs, zilver of glanzend verchroomd.

nieuw

Hoogte 42 cm: 100 x 70 cm. Blad: transparant 

glas (ESG), draai- en hoogteverstelbaar. Voetstuk: 

MDF mat of glanzend gelakt: zuiver wit, bruinrood, 

grijsbruin, zwartgrijs of verkeerszwart. Zuil: staal 

glanzend verchroomd of mat. Verkrijgbaar tot 

eind april 2020.

Hoogte 45 cm: 58 x 42 cm. Blad: transparant glas 

(ESG), vast of hoogteverstelbaar. Voetstuk: MDF 

mat of glanzend gelakt: zuiver wit, bruinrood, 

grijsbruin, zwartgrijs of verkeerszwart. Zuil: staal 

glanzend verchroomd of mat. Verkrijgbaar tot 

eind april 2020.

Hoogte 44 cm: 42 cm (rond). Hoogte 29 cm: 80 of 

95 cm (rond). Blad: grijs Parsolglas; optiwhiteglas 

aan de onderzijde gelakt in signaalwit, verkeers-

zwart of olijfgeel; keramisch oppervlak Calacatta 

of Emperador geborstelde optiek. Frame: staal 

 gepoedercoat: signaalwit, verkeerszwart of olijfgeel.

Hoogte 51 cm: 52 x 37 cm. Blad: MDF gelakt in 

zuiver wit, grijsbruin, verkeerszwart, olijfgeel, 

 oceaanblauw of Amerikaans noten, eiken, zwart 

 eiken (massief, kleurloos gelakt). Onderstel: 

 roestvrij staal geslepen of gelakt in zuiver wit, 

grijsbruin, verkeerszwart, olijfgeel of oceaanblauw. 

Verkrijgbaar tot eind april 2020.

Hoogte 37 cm: ca. 95 cm. Tafelblad: mat glas 

aan de onderzijde gelakt in verkeerszwart of 

ombergrijs; keramiek Calacatta of Emperador 

geborsteld. Romp: MDF gelakt: verkeerszwart, 

ombergrijs of eiken, zwart eiken of Amerikaans 

noten (gefineerd, kleurloos gelakt). Frame: staal 

gepoedercoat in verkeerszwart of ombergrijs.

Rolf Benz 8290
Design Cuno Frommherz
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S a l o n t a f e l sLiving

Rolf Benz 8480
Design Cuno Frommherz

Rolf Benz 8590
Design Joachim Nees

Hoogte 38 cm: 40 – 45 cm (rond). Hoogte 49 cm: 

40 – 45 cm (rond). Blad: Massief onbewerkt essen 

of zwart essen (massief, kleurloos gelakt). Poten: 

staal glanzend verchroomd of gelakt in signaalzwart.

Hoogte 42, 45 of 48 cm: 60 x 60 cm. Blad: transpa-

rant of mat glas (ESG). Voetstuk: eiken, zwart eiken 

of Amerikaans noten (gefineerd, kleurloos gelakt) of 

MDF gelakt in gewenste RAL-kleur. Zuil: staal 

 aluminiumkleurig gelakt, verrolbaar.
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Rolf Benz 8710
Design Edgar Reuter

Rolf Benz 8730
Design Christian Werner

Rolf Benz 8770
Design Annette Lang

Hoogte 38 cm: 80 x 80, 100 x 100 of 120 x 80 cm. 

Blad: transparant of mat glas of keramisch 

 oppervlak Calacatta glad of Emperador geborsteld. 

Frame: staal glanzend chroom of zilver gelakt of 

staal gepoedercoat in verkeerszwart of ombergrijs.

Hoogte 38 cm: 80 x 80, 100 x 100 of 130 x 70 cm. 

Blad: transparant of mat glas. Voetstuk: eiken, 

zwart eiken, Amerikaans noten (gefineerd, kleurloos 

gelakt) of MDF gelakt in bruinrood, zwartgrijs, 

grijsbruin, zuiver wit of verkeerszwart. 

Poten: roestvrij staal, verrolbaar (optimaal passend 

bij het bankenprogramma Rolf Benz DONO).

Hoogte 40 cm: 42 cm (rond). Hoogte 30 cm: 80 of 

95 cm (rond). Blad: Parsolglas of glasplaat aan 

de achterzijde gelakt in verkeerszwart, ombergrijs 

of olijfgeel of keramisch oppervlak Calacatta of 

Emperador geborsteld. Frame: staal gepoedercoat 

in verkeerszwart, ombergrijs of olijfgeel.
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Rolf Benz 

CUBO
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Rolf Benz CUBOK a s t m e u b i l a i rLiving

De Rolf Benz CUBO boards zijn teruggebracht tot 

het wezenlijke, wat betekent dat aan al uw wen-

sen wordt voldaan. Dat wordt bewerkstelligd door 

individuele boxen die veelvoudig en geheel naar 

uw eigen ideeën kunnen worden gecombineerd. 

Ongeacht of dit meubelstuk als alleenstaand 

 afzonderlijk  element, in een strak belijnde samen-

stelling, als creatief vormgegeven sideboard of 

als scheidingswand wordt gebruikt, details vol 

 finesses, de  verwerking van de zij-elementen in 

verstek en het fijne lijnenspel geven de boards 

een elegante,  puristische en tegelijkertijd  zinnelijke 

uitstraling. Het klassieke wit garandeert daar-

naast dat dit ook lange tijd zo blijft.

Alles  

netjes  

geordend.
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Eén systeem.  

Vele mogelijkheden.

Of het nu gaat om een box met een deur, een 

schuiflade of een klep: bij de Rolf Benz CUBO pas-

sen alle elementen bij elkaar – en bij uw wensen. 

De box met deur of schuiflade is leverbaar in een 

hoogte van 75 of 50 cm (excl. poten) en een breed-

te van 120 cm. De box met klep is 37,5 cm hoog 

(excl. poten) en eveneens 120 cm breed. Alle 

 elementen van de Rolf Benz CUBO zijn 48 cm 

diep en staan optioneel op zwarte kunststof 

 poten (hoogte: 2,5 cm) of op in antraciet gelakte 

metalen poten (hoogte: 13 cm). Meer informatie 

in het technische gedeelte op pagina 66.
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Tapijten met de beste  

eigenschappen van de natuur.

Natuurlijk  

handgetuft.

Zuivere scheerwol is een bijzonder duurzame 

natuurvezel die ook overtuigt door eigenschappen 

die typisch zijn voor een hoogwaardig tapijt: 

scheerwol is vuilafstotend, elastisch, geluids

isolerend en neemt nauwelijks geuren op. Om die 

redenen zorgen Rolf Benz tapijten van scheerwol 

voor een bijzonder aangenaam kamerklimaat en 

zijn veelzijdig inzetbaar.

Rolf Benz tapijten van scheerwol zijn stuk voor 

stuk uniek. Bij deze getufte tapijten wordt het 

poolgaren met behulp van een garenpistool hand

matig door het onderliggende weefsel geschoten. 

Kies uw favoriete tapijt uit verschillende designs 

en talloze kleuren. Alle tapijten zijn in diverse 

standaardafmetingen en ook op maat gemaakt 

verkrijgbaar.

Puur natuur: zuivere scheerwol
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Schoonheid  

over de hele linie.

T a p i j t e nLiving

Rolf Benz 

OTTO

Een basis  

voor elke stijl.

Rolf Benz 

ELEMENTI

over de bijzondere robuustheid en goede 

onderhoudseigenschappen van scheerwol. De 

Rolf Benz ELEMENTI is in 8 speciale kleuren 

verkrijgbaar, van crème en goud tot koperbruin 

en zilvergrijs.

Het puristische design van de Rolf Benz  ELEMENTI 

geeft uw individuele stijl een elegante  basis. Door 

de toevoeging van 30% viscose aan de  scheerwol 

krijgt het tapijt een zijdeachtige glans met een 

 verfijnd melange-effect, maar beschikt desondanks 

Door het grafische design is de Rolf Benz OTTO 

een moderne allrounder. Door het verzonken 

lussenpatroon krijgt het tapijt, dat in 28 kleuren 

leverbaar is, een spannende driedimensionale 

structuur, zodat ook bij een eenkleurig exemplaar 

de grafische lijn zichtbaar is. Het tweekleurige 

tapijt zorgt voor een nog duidelijker accent in de 

ruimte.

Design Bettina Hermann
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Rolf Benz SCALA

Duidelijk gestructureerd.

Wie verlangt naar meer structuur in het leven, 

kiest voor het nieuwe tapijt Rolf Benz SCALA. Het 

patroon blijft binnen de omlijsting – breekt echter 

op het juiste moment uit en verrast met markante 

contrasten. De 4 kleuren kunnen uit het volledige 

Rolf Benz standaardpalet worden samengesteld.

Persoonlijke ideale lijn.

Het tapijt Rolf Benz TENDA biedt zijn eigenaar 

alle vrijheid. De twee kleuren voor lussenpatroon 

en velours kunnen individueel worden samen-

gesteld. De consequente en toch afwisselende 

lijnen zorgen voor een visuele spanning en geven 

tegelij kertijd een geborgen gevoel. Verkrijgbaar 

tot eind april 2020.

Rolf Benz TENDA

Op het spoor van fantasie.

Het karakteristieke uiterlijk van het tapijt 

Rolf Benz PONTE, dat in 28 standaardkleuren 

leverbaar is, vormt het verbindende element 

in uw woonruimte. Door de afwisseling van 

lussenpatroon en velours ontstaat bij een een-

kleurig tapijt een subtiel en bij een tweekleurig 

tapijt een contrastrijk structuurspel.

Rolf Benz PONTE

Design Bettina Hermann
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Rolf Benz CODE

Zijn boodschap: ontspanning.

Rolf Benz CALMA

Rustig aan.

Thuiskomen betekent ook tot rust komen. De 

Rolf Benz CALMA vormt hiervoor de ideale basis: 

opgeruimd en duidelijk. Het patroon kan echter 

ook de inspiratie vormen voor nieuwe, frisse 

 ideeën. Het tapijt kan in maximaal 4 standaard-

kleuren uit het Rolf Benz kleurenpalet worden 

vormgegeven. Verkrijgbaar tot eind april 2020.

Rolf Benz CUNEO

Rustgevende dynamiek.

Het markante patroon van de Rolf Benz CUNEO 

breidt zich uit, wordt smaller of breder afhankelijk 

van de kijkhoek – en houdt uw gedachten zo 

continu in beweging. Kies uit de 28 standaardkleu-

ren van Rolf Benz en creëer uw eigen favoriete 

ontwerp dat afhankelijk van de kleurkeuze een 

opwekkende of ontspannende uitstraling heeft.

Verschillende hoogten van de polen en lijnen 

wisselen elkaar bij de Rolf Benz CODE op het 

eerste gezicht toevallig af, maar lijken toch iets 

te willen zeggen. Het tapijt wacht gewoon op 

zijn ontcijfering. In dit tapijt dat in alle 28 stan-

daardkleuren verkrijgbaar is, valt steeds weer iets 

nieuws te ontdekken.

T a p i j t e nLiving 153
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T a p i j t e nLiving

Rolf Benz 

ADDIT

nieuw

Design Tina Bunyaprasit & Werner Aisslinger

Op meer dan één lijn.

Combineer het ronde met het hoekige en rustige 

vlakken met lijnen. Het resultaat: tapijten die er gra-

fisch spannend maar ook opvallend vriendelijk uit-

zien. Het Berlijnse ontwerpersduo Tina  Bunyaprasit 

en Werner Aisslinger heeft in het kader van het 

programma Rolf Benz ADDIT vier getufte tapijten 

ontworpen waarbij rekening is gehouden met het 

elegante, subtiele patchwork-principe van de ge-

lijknamige bank. Ze zijn qua uiterlijk en materialiteit 

passend bij de Rolf Benz ADDIT ontworpen en 

zijn ook als los element met een hoogte van 12 mm 

een moderne, uiterst aangename verschijning. 

Per design kunnen er 2 tot 3 kleuren uit de Rolf Benz 

collectie van tapijtkleuren worden gecombineerd.
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Onweerstaanbaar  

weerbaar.

Bij u  

helemaal thuis.

In de mooiste hotellobby’s bruist het van het leven 

arriveren, verblijven, weer vertrekken. Rolf Benz 

tapijten van hardtwist-garen vormen hiervoor de 

perfecte basis. Het sterk gedraaide garen maakt 

de tapijten bijzonder slijtvast en zorgt voor een 

zeer hoog loopcomfort. Daarnaast zijn ze onder-

houdsvriendelijk en blijvend mooi – perfect voor 

openbare ruimten.

Rolf Benz tapijten van hardtwist-garen hoeven 

niet in de publieke belangstelling te staan. Ze 

zijn ook perfect geschikt voor thuis. Hier komt de 

hoogwaardige afwerking volledig tot zijn recht: 

handwerk van zuivere scheerwol. Wol is van nature 

heel sterk en vuilafstotend. Dat maakt deze tapijten 

bijzonder duurzaam – ideaal bijvoorbeeld voor de 

eethoek.

Een sterk optreden: hardtwist scheerwolgaren
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Rolf Benz  

SOLCO
(foto linkerpagina)

Nieuwe ruimte-indeling.

Breng accenten aan, scheid gebieden van elkaar – met de 

Rolf Benz SOLCO van zuivere scheerwol creëert u woonruimten 

naar uw eigen smaak. De subtiele lijnen met wisselend kleurenspel 

in de varianten beige-grijs, grijs-groen, donkergrijs-blauw en 

beige-rood maken van dit tapijt een bijzonder accessoire in elke 

woonomgeving.

Het tapijt Rolf Benz PUNTINO brengt discrete  

accenten aan. Het is verkrijgbaar in 6 gedegen  

melange-tinten en zorgt voor een aangename,  

rustgevende sfeer. Elke tint bestaat uit 3 fijn op  

elkaar afgestemde garenkleuren.

Rolf Benz PUNTINO

Zorgt voor accenten.

Rolf Benz PRATO

Het tapijt Rolf Benz PRATO siert met zijn rustige 

structuur alle soorten vloeren. U kunt kiezen 

uit 4 fijn op elkaar afgestemde kleurmotieven in 

grijs-beige, grijs-groen, grijs-blauw en beige-rood 

en kunt zo met uw favoriet een eiland van gebor-

genheid scheppen.

Zachte tinten.

Design Bettina Hermann

Design Bettina Hermann

T a p i j t e nLiving

nieuw

Bij de Rolf Benz CAPPIO wordt het hardtwist 

 scheerwolgaren, dat verkrijgbaar is in 6 kleuren, 

in korte aangeschoren lussen verwerkt. Hierdoor 

vormt dit tapijt een uitermate stevig fundament 

dat het bijzondere karakter van de omgeving 

 optimaal onderstreept.

Voor elke smaak.

Rolf Benz CAPPIO
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Natuurlijkheid  

voor thuis.

De perfecte vezel  

voor Rolf Benz tapijten.

Goed voor het milieu: TENCEL® wordt gemaakt 

van eucalyptushout uit duurzaam beheerde plan-

tages. De hoeveelheid water die bij de vervaardi-

ging van dit materiaal wordt verbruikt, is slechts 

een fractie van de hoeveelheid die nodig is voor 

de productie van kunstvezels.  

 

Goed voor in huis: de natuurlijke vezels hebben 

een extreem glad oppervlak en voelen zijdeachtig 

aan, zijn net zo warm als schapenwol, zijn verkoe-

lend als linnen en absorberen sterker dan katoen.

Tot nu toe waren natuurlijke cellulosevezels voor 

tapijten te fijn en te kort. Het TENCEL®-garen dat 

voor deze Rolf Benz tapijten wordt gebruikt, heeft 

echter een grotere diameter en langere vezels. Het 

voordeel ten opzichte van synthetische vezels: 

de hoge vochtopname en -afgifte zorgt voor een 

evenwichtig kamerklimaat en voorkomt elektro-

statische oplading. Verkrijgbaar in alle standaard-

maten en -vormen alsook in speciale afmetingen. 

Deze tapijten overtuigen door 9 verschillende 

briljante en zeer expressieve kleuren.

100% duurzaam. 100% TENCEL®-garen.

158

ROLFB_19_001_01_Katalog_2019_2020_Teppiche_205x297+3_opt_s158_NL   158 19.08.19   13:40



Rolf Benz SOLO

Ingetogen elegantie.

Het tapijt Rolf Benz SOLO blijft bescheiden op de 

achtergrond en past zich onopvallend aan zijn 

 omgeving aan. Maar het kan ook een echte blikvan-

ger zijn: afhankelijk van de kijkhoek en de positie 

van de vezels verschijnen op het beschaduwde 

oppervlak steeds weer nieuwe levendige banen.

Rolf Benz PANNO

Allesbehalve bekrompen.

Zo veelzijdig zijn ruiten: de Rolf Benz PANNO met 

Glencheck-ruit zorgt met zijn onderling verschil-

lende velden niet alleen voor een heel dynamische 

uitstraling, maar ook voor een traditionele flair. 

Zijn bijzondere contrast heeft dit tapijt te danken 

aan de combinatie van glad geschoren velours en 

het aangeschoren en gesloten lussenpatroon.

T a p i j t e nLiving

nieuw

Rolf Benz TELA

Uit liefde voor kunst.

Het tapijt Rolf Benz TELA onderscheidt zich vooral 

door zijn opvallende gevlochten uiterlijk. Zijn kunst-

zinnige patroon ontstaat door de combinatie van 

3 weefselstructuren: glad geschoren velours, aan-

geschoren lussen en gesloten lussen. Deze visuele 

spanning wordt gecontrasteerd door grotere, 

rustige vlakken en zorgt zo toch voor een bijzonder 

harmonisch accent in uw woonruimte.
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Rolf Benz PARI

Een tapijt dat beweegt.

Het spannende verloop van brede en smalle  

stroken bij de Rolf Benz PARI zorgt in elke ruimte 

voor een levendige dynamiek. De uitstraling ont-

staat door de contrasterende structuren van het 

glad geschoren velours en het licht aangeschoren 

lussenpatroon.
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T a p i j t e nLiving

Rolf Benz DIVISO (foto boven)

Indrukwekkend sober.

Ondanks zijn ongecompliceerde soberheid trekt 

de Rolf Benz DIVISO de aandacht – en zorgt hij 

voor heel veel gezelligheid. De contrasterende 

structuren van het glad geschoren velours en 

het licht aangeschoren lussenpatroon geven het 

tapijt zijn tweekleurigheid en creëren een elegant 

melange-effect.

Rolf Benz MONTE (foto onder)

Evenwichtige asymmetrie.

Dankzij het spannende arrangement van geome-

trische vormen is de Rolf Benz MONTE door zijn 

eenvoud een echte blikvanger. De contrasterende 

structuren van het geschoren velours en het licht 

aangeschoren lussenpatroon zorgen bovendien 

voor een atmosferisch melange-effect.
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Op elk gebied een 

natuurtalent.

Naast het opvallende frame van massief eiken of 

noten overtuigt de bank Rolf Benz 944 door het 

slanke ontwerp en de comfortabele zitting. Deze 

bank vormt een extra zitelement in bestaande 

woonlandschappen, dient bij de entree als 

aflegvlak en slaat ook aan het voeteneinde van 

een bed in de slaapkamer een goed figuur. De 

Rolf Benz 944 is in 2 breedten verkrijgbaar en kan 

individueel in alle stoffen en leersoorten uit de 

Rolf Benz collectie worden bekleed.

A c c e s s o i r e sLiving

Design 

formstelle

Rolf Benz 

944

Design 

labsdesign

Rolf Benz 

945

Zitelement  

en blikvanger. 

Als aflegvlak, zitgelegenheid of als accessoire – 

de gestoffeerde voetenbank en de gelijknamige 

voetenbank Rolf Benz 945 laten met hun sierlijke 

uitstraling en hun functionele karakter een blij

vende indruk achter. Ze zijn verkrijgbaar in 3

harmonieuze kleurencombinaties: licht eiken 

gecombineerd met romp en kussen in “naturel en 

oranje”, donker eiken met “zwart en wit” en noten 

met “grijs en bruin”.

Rolf Benz 945 / 944 165
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Voor  

ongedwongen 

rondjes.

Ruimten en hun functies zijn flexibeler geworden. 

Dat vraagt om creatieve meubelstukken die licht en 

daardoor mobiel zijn. Vanuit deze gedachte is de 

Rolf Benz 953 ontstaan, een poef die zich moeite- 

loos laat verplaatsen. De comfortabele poef met 

de markante rondingen is altijd gemakkelijk vast te 

pakken. De Rolf Benz 953, die vervaardigd is van 

hoogwaardig, genaaid vilt in de kleuren lichtgroen, 

blauwgroen, donkerrood en donkergrijs en die 

met knopen en koord is gemodelleerd, is ook zeer 

geschikt als cadeau. Ten behoeve van het vervoer 

wordt de poef volledig verpakt en in een stijlvolle 

doos geleverd.

Rolf Benz 953 / 950

Design 

 Johannes  Steinbauer

Rolf Benz 

953

Rolf Benz 

950

A c c e s s o i r e sLiving

Komen flexibel  

tot hun recht.

Heeft u nog een extra plek nodig voor onverwachte 

gasten? Of om de voeten stijlvol omhoog te 

leggen? De ronde poef Rolf Benz 950 op ronde 

glijdoppen is ideaal voor variabel gebruik in de 

meest uiteenlopende woonruimtes. Een gevloch-

ten, speciaal ontwikkelde bies van textiel geeft 

de poef, die verkrijgbaar is in 3 kleuren, zijn hoge 

kwaliteit en individuele uitstraling. De houten romp, 

bekleed met schuimstof, zorgt voor aangenaam 

zitcomfort, ook op een klein oppervlak. De gelijk-

namige zitkubus met een lengte van 45 cm per 

zijde neemt weinig ruimte in beslag, maar heeft 

veel gebruiksmogelijkheden. Bijvoorbeeld als sa-

lontafel of spontaan zitelement. Qua vormgeving 

bent u vrij, want u kunt kiezen uit alle leersoorten 

en stoffen uit de Rolf Benz bekledingcollectie.
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Rolf Benz 

Kussens

Rolf Benz 

 Vloerkussens

Simpelweg 

welbehagen.

Vloerkussens van Rolf Benz bieden een hoge mate 

aan zitcomfort dankzij de perfect opgebouwde vul-

ling en de nauwkeurige en vakkundige verwerking 

van het materiaal. Zij vormen daarmee een ideale 

extra zitgelegenheid die mobiel ingezet kan worden 

en die uitstekend past bij de jonge kunst van 

het wonen. Meer informatie over de verschillende 

uitvoeringen vindt u in het technische gedeelte 

op pagina 70.

Comfortabele  

accenten.

Rolf Benz biedt passend bij de bank en de ge-

kozen bekleding een uitgebreid assortiment aan 

aanvullende, gestoffeerde kussens: bijvoorbeeld 

de kussens Rolf Benz 943. Ze zijn verkrijgbaar in 

zwartblauw, mosgrijs of muisgrijs, gemaakt uit 

wolvilt met omlopende bodem uit leer, en zetten 

als bank- of vloerkussen interessante kleurac-

centen. Een overzicht van alle kussens vindt u op 

pagina 70 in het technische gedeelte.
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Rolf Benz 

Plaids

Rolf Benz 

Dienblad

Strak design,  

smaakvol geserveerd.

Bij het dienblad Rolf Benz 941 versmelten materi-

aal, vorm en kleur tot een harmonische eenheid.  

En hij overtuigt niet alleen door zijn esthetiek, maar 

is ook uitermate praktisch. In combinatie met een 

ondergrond, bijv. een gestoffeerde voetenbank, 

kan het dienblad ook worden gebruikt als stijlvolle 

bijzettafel. De Rolf Benz 941 is verkrijgbaar in  

verschillende uitvoeringen: notenhout met een  

metalen inleg in koperbruin, licht eiken met een 

inleg in ombergrijs of donker eiken met een inleg  

in olijfgeel.

Design 

 Johannes  Steinbauer

Stijlvolle  

accenten.

Knuffelen mag. Plaids van Rolf Benz zijn kleurige 

accenten en verwarmende knuffeldekens in één. 

Ze zijn verkrijgbaar in verschillende materiaal-

combinaties, dessins en kleuren en nodigen uit 

tot welbehagen en ontspanning. Alle plaids in 

één oogopslag vindt u in het technische gedeelte 

op pagina 71.

Rolf Benz Vloerkussens / Kussens / Plaids / DienbladA c c e s s o i r e sLiving 169
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S t o e l e nDining Rolf Benz 629

nieuw

Design 

This Weber

Rolf Benz 

629

Bank en stoel Rolf Benz 629 zijn het resultaat 

van vele jaren ontwikkeling in design. Ze zijn 

 geïnspireerd op het midden van de vorige eeuw 

en weten te overtuigen door een markante en 

 warme designtaal. Hun elegante en lichte poten, 

die leverbaar zijn in twee massief houten uitvoe-

ringen (eiken of noten) en in twee gelakte metalen 

versies (verkeerszwart of ombergrijs), maken 

daarbij indruk. De modellen kunnen vooral door 

de keuze aan bekledingsstoffen aan persoonlijke 

wensen worden aangepast. De bank en de stoel 

zijn configureerbaar in dezelfde kleur of als 

“mix & match”, waarbij de rugkuip van leer en de 

zitting van stof is. Ze vormen een harmonisch 

geheel en passen daarom perfect in een verfijnde 

woonomgeving. De bank en de stoel zijn elk 

verkrijgbaar in twee zithoogten (48 of 50 cm), de 

stoel is naar keuze met of zonder draaifunctie 

en de bank is in vier afmetingen (180, 200, 220 of 

240 cm) leverbaar.

Harmonische  

lichtheid.
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Rolf Benz 655

Samen aan tafel zitten – dat moment is tegen-

woordig waardevoller dan ooit. De passende 

basis voor deze momenten wordt gevormd door 

de stoel Rolf Benz 655: aan de buitenkant strak 

en aan de binnenkant zacht. Met zijn fijne lijnen 

doet hij denken aan de stijl van de jaren 50 en 

combineert deze met modern comfort. Hiervoor 

wordt echt ambachtelijk handwerk toegepast. De 

cacharel-vouw op de rug van de stoel vereist een 

maximale precisie en vormt in een gestoffeerd 

meubel een absolute luxe. Zij is tegelijkertijd een 

uitnodiging voor uw creativiteit. De buitenste stof-

fering komt desgewenst namelijk in de vouw terug, 

terwijl de binnenbekleding zelf in een andere 

kleur kan worden gekozen. Individueel is de stoel 

ook door zijn opvallende metalen poten in zwart, 

ombergrijs of structuurlak zilver. De Rolf Benz 655 

kan perfect worden gecombineerd met de eettafel 

Rolf Benz 964 (pag. 196).

Elegante kuip,

zachte kern.

Design  

Hoffmann & Kahleyss

Rolf Benz 

655

S t o e l e nDining 175
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De Rolf Benz 650 is een elegante stoelenfamilie 

met een uitzonderlijk aanpassingsvermogen, 

waarbij vorm en functie hand in hand gaan. En dat 

in de waarste zin van het woord, want het design 

is geïnspireerd door twee handen die in elkaar 

grijpen. De comfortabele en mooi gevormde houten 

schalen van naar keuze eiken of noten zorgen voor 

een optimaal zitcomfort en rusten naargelang de 

wensen van de klant dynamisch op een in dezelfde 

houtsoort uitgevoerd onderstel met ovale poten 

of op een bevallig, hoekig onderstel van stalen 

buis. De metalen poot is in glanzend chroom of 

zwart respectievelijk grijs gelakt verkrijgbaar. En 

de vormgevingsvariatie van dit innovatieve stoe-

lenprogramma wordt nog verhoogd dankzij een 

doordacht optioneel bekledingsconcept. Een op 

maat gemaakt doorgestikt kussen is naar keuze in 

Elegantie en innovatie  

die in elkaar grijpen.

een dynamische meubelbekledingsstof van 100% 

gerecycled polyester in de kleuren grijsbeige, bei-

gegrijs, zwartgrijs en cementgrijs of in ventilerende 

premium-imitatiestof leverbaar en zorgt voor nog 

meer zitcomfort. De pvc-vrije bekleding wordt  

milieuvriendelijk vervaardigd van polyurethaan  

en wordt gekenmerkt door een zacht, soepel 

oppervlak in de kleuren grijsbeige, antracietgrijs 

en steengrijs. Als alternatief kan de stoel alleen 

op de zitting of op de zitting en op de rugleuning 

worden voorzien van een vast gefixeerde bekleding 

van stof of leer – en kan zodoende nog individueler 

worden vormgegeven. De bijpassende massief 

houten tafel Rolf Benz 965 (pag. 194), in een ovale 

en een ronde uitvoering met verfijnd ogend onder-

stel, sluit perfect aan bij de stoelenfamilie en is zelf 

ook een echte blikvanger.

Rolf Benz 650S t o e l e nDining

Design 

 formstelle in  cooperation 

 with Rex Kralj

Rolf Benz 

650
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Rolf Benz 650S t o e l e nDining

De Rolf Benz 650 is ook uitstekend geschikt voor 

totale concepten. De barkruk – naar keuze in eiken 

of noten – zorgt daarbij door zijn lage en comforta-

bele rugkuip en comfortabele voetsteunen voor zijn 

eigen magie. Hij is in 2 verschillende zithoogten 

Overtreft de stoutste dromen.

en de pootuitvoeringen hout of metaal verkrijgbaar. 

De barkruk kan optioneel van een los zitkussen van 

gerecycled polyester of een ventilerende premium- 

imitatiestof alsook van een stevig bevestigde, veel-

zijdig vorm te geven bekleding worden voorzien.
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De tijdloze zitsculptuur Rolf Benz 640 verenigt het 

royale gemak van een fauteuil met de filigrane es-

thetiek van een stoel en kan daarom zowel aan 

een eettafel als afzonderlijk in een ruimte worden 

gezet. De met ingetogen armleuningen vormgege-

ven kuipvorm is met fraaie siernaden bezet. De 

stoelfauteuil is verkrijgbaar met een oogstrelende 

poot van massief hout in eiken of noten en met 

een metalen poot gelakt in ombergrijs, zwart of in 

glanzend chroom, optioneel ook met draaifunctie.

Innemende vorm –  

uitnodigend comfort.

Rolf Benz 640S t o e l e nDining

Design 

This  Weber

Rolf Benz 

640

181
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Net zo goed in vorm als zijn populaire voorganger, 

alleen iets meer ongedwongen. De nieuwe stoel-

fauteuil Rolf Benz 641 combineert het beproefde 

design van de succesvolle Rolf Benz 640 met een 

nieuwe, trendy bekledingslook en een uiterst zacht 

zitcomfort en zorgt er op deze manier voor dat u 

niet alleen goed op de stoel zit, maar ook in de 

stoel – en niet alleen even, maar zelfs urenlang. De 

opvallende plooivorming geeft deze stoel een non-

chalante uitstraling en zorgt voor een aangename 

sfeer in de woonomgeving. Dankzij de “mix & 

match-optie” kan de binnenwand van de kuip an-

ders worden bekleed dan de buitenschaal, zodat 

individuele looks mogelijk zijn. Bovendien is de 

stoelfauteuil verkrijgbaar in 2 verschillende zithoog-

ten en met pootuitvoeringen van metaal of hout 

(met of zonder draaifunctie).

Staat voor nonchalance,  

waar hij ook staat.

Design 

This  Weber & labsdesign

Rolf Benz 

641

182
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Geheel naar  

uw  

smaak.

Met de Rolf Benz 620 bieden wij u van stoel, via 

(hoek-)bank tot barstoel individuele oplossingen 

voor zitmeubels aan eettafel en bar. De stoel stelt u 

helemaal naar uw eigen smaak, uw ergonomische 

voorkeuren en uw beschikbare ruimte samen. Hij is 

beschikbaar met 2 rughoogtes, als vrij beweeglijke 

stoel met ronde of rechthoekige buis - passend bij 

uw inrichting in mat of glanzend chroom. De 

Rolf Benz 620 creëert optimaal zitcomfort door een 

zit-/rugkuip die aangenaam meebeweegt en com-

fortabel is bekleed. De driedimensionaal gevormde 

armleuningen zorgen voor nog meer comfort en 

worden naar keuze uitgevoerd in leer, gefineerd no-

ten of gefineerd eiken. Ze zijn gebeitst volgens de 

Rolf Benz kleurstalenkaart en laten zich uitstekend 

aanpassen aan de materialen van uw eettafel.

Nu is de Rolf Benz 620 verkrijgbaar in een specia-

le leereditie voor een gunstige voordeelprijs. Kies 

uit 17 leerkleuren: zwart, ivoor, donkerbruin, don-

kerrood, wit, zwartblauw, beigebruin, grijsbruin, 

grijs, lichtbeigegrijs, beigegrijs, groen, lichtgroen, 

oranje, tomaatrood, blauwgrijs en petrol.*

*  Meer informatie is verkrijgbaar bij de deelnemende handelspartners  

en op www.rolf-benz.com. De actie geldt slechts tijdelijk voor de  

leersoorten 60.500 – 60.516.

Rolf Benz 

620

Design 

Beck  Design

184
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Traditie modern  

geïnterpreteerd.

Met de Rolf Benz 620, die lange tijd werd afgedaan 

als te traditioneel, doet een volledig nieuwe inter-

pretatie van de zitbank zijn intrede in de moderne 

eetkamer. De bank is volmaakt op het gelijknamige 

stoelenprogramma afgestemd en past door zijn 

zeer zakelijke en strakke vorm ook bij talloze andere 

stoelen en tafels. De massieve zijwanden van de 

Rolf Benz 620 zitbank zijn zonder overhang direct 

aan het zitvlak bevestigd en overtrokken met 

het materiaal van zitting en leuning. De voet kan 

daarnaast ook in de vorm van mat of glanzend ver-

chroomde sleden uitgevoerd worden. De eetbank 

is zowel met als zonder leuning in vele verschillen-

de samenstellingen verkrijgbaar. Zo is er voor nage-

noeg iedere ruimte een optimale oplossing mogelijk.
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Rolf Benz 620 / 7800

De stoel Rolf Benz 7800 biedt uitmuntend zitcom-

fort en een markant design, waardoor deze com-

pacte stoel de uitstraling heeft van een sculptuur. 

Dankzij de geraffineerde constructie kan deze 

oogstrelend mooie stoel vrij meebewegen en wordt 

zowel een ergonomisch verantwoorde rechte 

zithouding als een ontspannen, naar achteren  

geleunde zithouding ondersteund. De zitting en 

rug van de stoel zijn comfortabel gestoffeerd, de 

voet is naar keuze mat of glanzend verchroomd.

Concentratie op het  

wezenlijke.

S t o e l e nDining

Design 

 Joachim Nees

Rolf Benz 

7800

187
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Rolf Benz 

651

Design 

Beck Design

Comfortabel en licht, discreet en elegant, puristisch 

en tegelijkertijd luxueus: de Rolf Benz 651 speelt 

het kunststuk klaar om alle voorwaarden voor de 

beste zitervaring te verenigen. Het afgezette zitkus-

sen blijkt daarbij een ware kunstgreep te zijn, want 

ondanks de zachte zitting doet de stoel wonder-

baarlijk verfijnd aan en vormt deze een toonbeeld 

van een perfect uitgebalanceerd design. De stoel – 

met of zonder armleuning – werd voor aangenaam 

en stijlvol samenzijn gecreëerd en past dankzij 

 verschillende uitvoeringsvarianten in vrijwel iedere 

De grote kunst  

van het zitten.

 omgeving. Voor de poten zijn de gelakte oppervlakken 

zilver, zwart of ombergrijs beschikbaar, de zitting is 

naar keuze leverbaar in de comfortvarianten Classic 

of Soft. Voor de bar is de Rolf Benz 651 in de com-

fortuitvoering Soft ook verkrijgbaar als barkruk en 

verrijkt daarmee het stoelsysteemprogramma met 

vele mooie en comfortabele uren in de keuken en 

aan de bar.
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Rolf Benz 651 / 652S t o e l e nDining

Rolf Benz 

652

Design 

Beck Design

Verfijnde poten en een uitnodigend zachte bekleding: 

dat zijn de kenmerken van de stoel Rolf Benz 652. 

Met name de uitermate comfortabele bekleding (op-

tioneel Classic of Soft) bepaalt het karakter van de 

stoelserie die volgens de ideale afmetingen voor zit-

diepte, zithoogte en rughoogte is gebouwd en zich 

daarom organisch aan de lichaamsverhoudingen 

aanpast. De Rolf Benz 652 is optioneel met of zonder 

armdelen verkrijgbaar. Het sculpturale ontwerp en 

de perfecte, vakkundige afwerking worden geaccen-

tueerd door elegante siernaden. De lichte, ragfijne 

poten worden gelakt in zilver, zwart of ombergrijs. 

Voor de keuken- of eetbar is de Rolf Benz 652 ook 

verkrijgbaar als barstoel. De gelaagde opbouw van 

de bekleding en de comfortabele voetsteunen zorgen 

ervoor dat u ook hier lange tijd aangenaam kunt zitten.

Perfectie  

is  

variabel.

De Rolf Benz 651 en 652 zijn momenteel verkrijgbaar in een 

speciale leereditie voor een gunstige voordeelprijs. Kies 

uit 17 leerkleuren: zwart, ivoor, donkerbruin, donkerrood, 

wit, zwartblauw, beigebruin, grijsbruin, grijs, lichtbeigegrijs, 

beigegrijs, groen, lichtgroen, oranje, tomaatrood, blauwgrijs 

en petrol.* In het kader van de actie “5+1” krijgt u bij de 

 aanschaf van 5 stoelen Rolf Benz 651 en 652 nu de 6e van 

Rolf Benz cadeau.**

*   Meer informatie is verkrijgbaar bij de deelnemende handelspartners en op   

www.rolf-benz.com. De actie geldt slechts tijdelijk voor de leersoorten 60.500 – 60.516.

**  Komt overeen met een prijsvoordeel van 17% op basis van de vrijblijvende advies-

prijs. Uitsluitend bij deelnemende handelspartners. Aanbevolen vrijblijvende actie 

geldig tot 30-04-2020.
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Rolf Benz 924

Aan de eettafel Rolf Benz 924 komt men ogen 

 tekort. De tafel die vervaardigd is van karakteristiek 

massief hout kan ook uitstekend met de stoelfauteuil 

Rolf Benz 640 (pag. 181) worden gecombineerd. 

Het tafelblad is verkrijgbaar met een rechte 

of  elegante afgekante rand. Bovendien zijn er 

 4  afmetingen beschikbaar van 180 cm tot 240 cm 

en heeft u de keuze uit de houtsoorten eiken 

 naturel, donker eiken, noten en noten oudgrijs.

Smaak staat  

centraal.

E e t t a f e l sDining

Design 

Beck  Design

Rolf Benz 

924

193

ROLFB_19_001_01_Katalog_2019_2020_Dining_205x297+3_opt_s193_NL   193 19.08.19   15:42



Het licht ogende massief houten blad en het ver- 

fijnd vertakte onderstel van de Rolf Benz 965 gaan 

als een schijnbaar gewichtloos krachtencentrum 

in elkaar over. Deze tafel, die naar keuze rond of 

ovaal is, voelt zich ook thuis in kleine vertrekken. 

Het blad en het onderstel zijn verkrijgbaar in licht 

eiken, donker eiken of elegant noten met een 

geolied oppervlak. De Rolf Benz 965 past perfect 

bij het nieuwe stoelenprogramma Rolf Benz 650 

(pag. 177) en harmonieert ook met vele andere 

woonomgevingen.

Ragfijn  

massief.

Design 

formstelle

Rolf Benz 

965

194
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Rolf Benz 965 /  969

Het belangrijkste is met wie we aan tafel zitten. 

Daarnaast is het uiteraard mooi wanneer een bui-

tengewoon meubelstuk als de Rolf Benz 969 in het 

midden van dit alles staat. De tafel van massief ei-

kenhout komt net zo mooi bij u thuis als de natuur 

hem gemaakt heeft: de knoest- en scheurplekken 

van het in 4 afmetingen verkrijgbare blad zijn met 

kunsthars gevuld, de oppervlakken geborsteld en 

geolied. Zijn rustieke verschijning wordt stijlvol on-

dersteund door de massief stalen zijkanten.

Van nature  

in het  

middelpunt.

E e t t a f e l sDining

Design 

Beck  Design

Rolf Benz 

969
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Design 

 Johannes  Steinbauer

Rolf Benz 

964

Met de eettafel Rolf Benz 964 van massief hout  

dineert u, met vrienden of het gezin, in de zevende 

hemel. Dit is te danken aan het speciale tafelblad, 

dat als het ware boven het onderstel zweeft. Het 

luchtige design is gebaseerd op een optische illusie.  

In werkelijkheid is het tafelblad via een zichtbare 

metalen structuur met de poten verbonden. De eet-

tafel is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: met een 

rond tafelblad of in een rechthoekige vorm met ronde  

hoeken en randen. Het tafelblad en de poten zijn 

verkrijgbaar in eiken- en notenhout. De metalen 

structuur kan naargelang de wensen van de klant  

in ombergrijs en verkeerszwart worden vormgegeven.  

De tafel Rolf Benz 964 past, ongeacht welke variant 

u kiest, perfect bij de stoel Rolf Benz 616. En bij 

een urbane lifestyle.

Een luchtig design voor 

ontspannen momenten.

nieuw
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E e t t a f e l sDining

Design 

This  Weber

Rolf Benz 

986

nieuw

Rolf Benz 964 / 986 / 966

Er zijn maar weinig materialen met zo’n krachtige 

uitstraling als natuursteen. De tafel Rolf Benz 966 is 

een hommage aan dit materiaal en in twee luxueu-

ze uitvoeringen verkrijgbaar: in elegant grafietsteen 

“Graphit Brown” of wit Carrara-marmer uit Italië. Het 

blad van de tafel Rolf Benz 966 heeft een authen-

tiek aandoende bootsvorm en heeft een gelederd 

oppervlak dat aangenaam warm aanvoelt. De tafel 

Rolf Benz 966 is in verschillende lengtes verkrijg-

baar en de poten van gietaluminium zijn naar keuze 

verkrijgbaar in ombergrijs of verkeerszwart.

Tijdloze  

schoonheid.

Design 

This  Weber

Rolf Benz 

966

Tegenstellingen trekken elkaar aan – en zijn aantrek-

kelijk. Designer This Weber heeft de westerse en 

oosterse cultuur perfect in de eettafel Rolf Benz 986 

samengebracht. Met de grote draaischijf voor het 

verdelen van de gerechten en het ronde tafelblad is 

deze eettafel een hommage aan de Chinese eetcul-

tuur. Het gelederde natuursteen, naar keuze in 

 Graphit Brown of Carrara, is afkomstig uit Duitsland 

en weet met zijn geometrische purisme te overtui-

gen. Het tafelblad is leverbaar met een doorsnede 

van 160 of 180 cm. Daarop ligt de optionele 

draaischijf met een diameter van 80 cm of 100 cm.

Het beste  

uit beide werelden.
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Design 

Bodo  Sperlein

Rolf Benz 

988

Rolf Benz 988 is een sculptuur en een tafel in één. 

Zijn zinnenstrelende, biomorfe vormen contrasteren 

op spannende wijze met de strakke belijning. Naar 

keuze vervaardigd in licht eiken, donker eiken of 

noten, laat deze tafel zien tot welke artistieke top-

prestaties massief hout in staat is. Een unieke hom-

mage aan het ambachtelijke handwerk. De tafel  

beschikt echter niet alleen over een ongeëvenaar-

de aanwezigheid. Hij past zich ook aan de meest 

uiteenlopende behoeften aan. De Rolf Benz 988 is 

verkrijgbaar in een breedte van 107 cm en in de 

lengten 220 cm, 240 cm en 260 cm en combineert 

impulsen uit kunst, filosofie en architectuur tot een 

nieuw tafel-icoon.

De tafel 

met karakter.
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Echte  

tafelgenoegens.

De Rolf Benz 8950 combineert culinair genot met 

puur genot voor het oog. De zachte, organische 

vormen doen de louter functionele rol van de tafel 

naar de achtergrond verdwijnen en geven deze 

een sculpturaal karakter. De Rolf Benz 8950 is zeer 

uitnodigend en biedt met zijn bijzondere middenvoet 

buitengewoon veel beenruimte. Deze tafel is in 

een ronde of langwerpige vorm in verschillende 

afmetingen verkrijgbaar. Het tafelblad is naar keuze 

massief (geolied eiken, gebeitst eiken en gelakt of 

geolied noten) of uitgevoerd in gelakt MDF. De 

voet is leverbaar in zwart of wit. 

Rolf Benz 988 / 8950 / 935E e t t a f e l sDining

Standvastig 

en flexibel.

De tafel Rolf Benz 935 richt zich geheel en al op u. 

Hij kan als statafel of sideboard tegen een wand 

worden geplaatst of klassiek vrijstaand in het mid-

den - en als middelpunt - de ruimte aankleden. Wat 

de keuze ook is, de tafel biedt een stijlvolle plek 

om te verblijven – in combinatie met de barstoel 

Rolf Benz 650 natuurlijk ook in zittende houding. 

Ook qua afmeting, materiaal en lakwerk is hij uiterst 

variabel: de statafel is verkrijgbaar in een recht-

hoekige en vierkante uitvoering en telkens in twee 

hoogten (100 en 110 cm). Bovendien kunt u kiezen 

tussen een poot in de kleuren verkeerszwart of 

ombergrijs. Het tafelblad van hoogwaardig massief 

eiken- of notenhout rondt het flexibele concept af. 

Design 

 Michael Schneider

Design 

labsdesign

Rolf Benz 

8950

Rolf Benz 

935
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B e d d e n  e n  a c c e s s o i r e sSleeping Rolf Benz SONO

nieuw

Design 

Beck Design

Rolf Benz 

SONO

Het eerste opvallende kenmerk van de 

Rolf Benz SONO is beslist het mooi afgewerkte 

hoofdeinde met zijn hoogwaardige ruitplooiing. 

Vooral bij de uitvoering met leer komt wederom 

het perfect vormgevende handwerk van onze 

 stoffeerders tot uiting.  

 

Ondanks de aantrekkelijke subtiele weelde oogt 

het bed – niet in de laatste plaats door de terug-

geplaatste fijne poten in de kleuren verkeerszwart 

of okerbeige metallic – gewichtloos en elegant. 

Een waar kunststuk en bijna te mooi om de 

ogen voor te sluiten tijdens het slapen. De 

Rolf Benz SONO is leverbaar in 3 breedtes en 

2 lengtes als boxspringbed of met matras en 

 lattenbodem.  

 

Perfect passend bij het bed: de gestoffeerde 

 voetenbank Rolf Benz 918 (pag. 205), die eveneens 

beschikt over stijlvolle plooien.

Cocooning in optima forma.  

En in de hoogste Rolf Benz kwaliteit.
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Rolf Benz 907 / 918

nieuw

nieuw

Sleeping

Rolf Benz  

907

Design 

 labsdesign

Design 

Beck Design

Rolf Benz  

918

B e d d e n  e n  a c c e s s o i r e s

Staat altijd voor u klaar. Deze vriend en helper zorgt 

zowel in de slaapkamer als in andere ruimtes voor 

onbezorgdheid. Als aantrekkelijke kledingstandaard 

en elegante spiegel is hij altijd beschikbaar voor 

controlerende blikken. Hij slaat daarbij zelf een goed 

figuur en kan door de combinatie van verschillende 

materialen en oppervlakken op uw eigen wensen 

worden afgestemd (zie technische gegevens, 

pag. 94).

Hoogwaardig  

tot uw dienst.

Een van de mooiste plekken.

Deze hoogwaardige lust voor het oog is onont-

beerlijk als gedistingeerde zitplek voordat u gaat 

slapen en als het perfecte kleine broertje van 

het bed Rolf Benz SONO.  Het zitkussen met zijn 

puntsgewijze plooien is geplaatst in een beklede 

kuip. Dankzij de “mix en match”-optie kan de kuip 

anders worden bekleed dan het zitkussen, zodat 

er een individuele look ontstaat. Het kunstwerk 

staat naar keuze op poten van staal, gelakt in de 

kleuren zwart of okerbeige metallic.
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Rolf Benz TONDO

nieuw

Sleeping

Rolf Benz  

TONDO

Design 

 labsdesign

B e d d e n  e n  a c c e s s o i r e s

Als een zachte  

omarming.

De Rolf Benz TONDO, die doorloopt tot vlak boven 

de vloer, is in elk opzicht uitnodigend mooi, zowel 

tegen de wand als vrijstaand in de ruimte. Dankzij 

het losse rugkussen is rechtop zitten uiterst com-

fortabel. En door het omarmende hoofdeinde kan 

men zelfs tegenover elkaar zitten. 

 

De hoogwaardig afgewerkte “knuffellounge” is 

leverbaar in 3 breedtes en 2 lengtes, zowel als 

boxspringbed als in een klassieke uitvoering met 

matras en lattenbodem. 

 

Het bed Rolf Benz TONDO is stilistisch nauw 

 verwant aan de gelijknamige bank (pag. 86) die 

in 2017 met de “Best of Best”-prijs de hoogste 

onderscheiding won in het kader van de “ICONIC 

AWARDS:  Innovative Interior”.

Wie niet genoeg kan krijgen van de buiten-

gewoon gerieflijke look, schaft ook de fraai 

combineerbare bijzetmeubels aan voor in 

de slaapkamer: de bank Rolf Benz 917 (pag. 209), 

het  nachtkastje Rolf Benz 916 (pag. 209) en 

de  dressboy Rolf Benz 907 (pag. 205) maken 

het geheel compleet.
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209Rolf Benz 917 / 916

nieuw

nieuw

Sleeping

Rolf Benz  

917

Rolf Benz  

916

Design 

 labsdesign

Design 

 labsdesign

B e d d e n  e n  a c c e s s o i r e s

Deze gestoffeerde bank Rolf Benz 917 fungeert 

als praktisch en decoratief bijzetmeubel in de 

 slaapkamer, maar vooral ook als metgezel 

van het bed Rolf Benz TONDO (pag. 206). De 

 stoffering met plooien verrast de toeschouwer met 

Deze betrouwbare metgezel in de slaapkamer, de 

Rolf Benz 916, glanst door zijn uiterst zorgvuldige 

afwerking. De lade weet te overtuigen door zijn 

gedempte zelfsluitende functie en vilten binnen-

bekleding. De romp, het frame en de voorkant van 

de lade bestaan uit massief hout, naar keuze 

De perfecte  

metgezel.

An uw  

zijde.

decoratieve koffernaden. Bij de afgeronde hoeken 

is de bekledingsstof kunstzinnig geplooid. Het 

frame en pootframe van dit pronkstuk bestaan 

naar keuze uit eiken naturel, zwart gebeitst eiken 

of Amerikaans noten.

van eiken, zwart eiken of Amerikaans noten. De 

fraaie handgrepen van beukenhout ronden dit 

buiten gewone nachtkastje af en maken het tot uw 

eigen favoriete meubelstuk – naar keuze gelakt 

in okerbeige metallic, verkeerszwart, ombergrijs 

of zilvergrijs.
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U i t g e v e r

Rolf Benz AG & Co. KG

P r o j e c t l e i d i n g

Jens Kittel

F o t o g r a f i e

Marc Dietenmeier, Lüchow (D)

Sandro Jödicke, Leipzig (D)

Karl Huber, Nagold (D)

Heidi Lerkenfeldt, Frederiksberg (DK)

L o c a t i e a d v i e s 

e n  - o r g a n i s a t i e

Agentur Neubauer, München (D)

CS Global, Berlijn (D)

Neverest, München (D)

PPS/Photographic Production Services,

Amsterdam (NL)

Scoutforlocation, Hamburg (D)

Stillstars Production, München (D)

Tom Haslinger, Berlijn (D)

Italy Photo Production (IT)

Initials LA (BE)

Mindbox (BE)

S t y l i n g

Saša Antić, Stockholm (S)

Gabriella Opitz, Hamburg (D)

Lynn Schmidt, München (D)

Pernille Vest, Kopenhagen (DK)

101 Cph · 3Falke Møbler · Aiayu · Andrea · Larsson  Interior · 

 Andtradition · Anker & Co · Ann  Linnemann Areastore · 

 Anna  Bystrup · Astep · Au  Maison · Aytm · Beau  Marché · 

Black CPH ·  Bloomingville · Bocci · Brigitte Due Madsen · 

 Broste Copenhagen ·  Casa Shop ·  Charlottenborg Kunsthal · 

 Christina Lundsteen · Claus Landry Bjerre · Design By Us · 

 Elkeland · Ferm Living ·  File Under Pop · Flos · Frama · 

 Frandsen ·  Friends &  Founders ·  Georg  Jensen · Gitte Winther · 

Hay ·  Helle Gram ·  Helle  Mardahl · Henrik Godsk · 

House  Doctor · H.  Skjalm P ·  Kähler · Jacob Egeberg · 

 Jeanette  Hiiri ·  Josefine  Winding ·  Kaja  Skytte · 

 Karakter  Copenhagen ·  Karen  Bennicke · Karl  Monies · 

 Kevin Hviid · Klong ·  Kristina Dam Studio ·  Kristina Krogh · 

 Laura  Fauerskou ·  Leise  Abrahamsen · Les Gens Heureux · 

 Leonardo Vandal · Line Busch · Linie Design · Lis McDonald · 

 Louise Roe · Luceplan · Lumiere ·  Made by Hand · 

 Madam Stoltz · Maja Karen ·  Mater  Design · Menu · 

Meyer  Lavigne · Moebe ·  Muller Van  Severen · Muubs · 

Noa  Gammelgaard ·  Noorstad ·  Nordstjerne · 

 Normann  Copenhagen · Nuura · Ok  Design · Oyoy · 

 PaperCollective · Please Wait to be Seated ·  Plethora  magasin · 

 Rabens Atelier ·  Reflections Copenhagen ·  Roomstore · 

 Sacre Coeur · Selma  Lamai · Skagerak ·  Søstrene  Grene · 

 Stilleben · Studio Arhøj ·  Studio Rov – Ania  Design · 

 Studio Rov – Anne Black ·  Studio Rov – Bo /  Tyrrestrup · 

 Studio Rov – Lolo Kokochaka · The  Poster Club · Tina Marie · 

Tine Riegls · Tortus ·  Troels  Flensted Studio · Walnut Street ·  

We ·  Witek  Golik  Design  Studio ·  Xtrakt  design · Yonobi 

V o r m g e v i n g  e n  o p m a a k

Serviceplan, München (D)

V e r t a l i n g e n

2W Technische Informations GmbH & Co. KG, 

München (D)

P r o d u c t i e

Stefan Batt

T e c h n i s c h e  g e d e e l t e

Systemedia, Pforzheim (D)

L i t h o g r a f i e

Meyle+Müller, Pforzheim (D)

D r u k

Druckhaus Kaufmann, Lahr (D)

A d r e s

Rolf Benz AG & Co. KG

Haiterbacher Str. 104, D-72202 Nagold

Tel. +49 (0) 74 52 / 601- 0, fax +49 (0) 74 52 / 601- 282

info@rolf-benz.com, www.rolf-benz.com

R o l f  B e n z  W e r e l d  N a g o l d

Op de wereldwijd grootste tentoonstelling van Rolf Benz  

beleeft u Rolf Benz en onze gestoffeerde meubels van zeer 

dichtbij. 

U kunt in Nagold proefzitten, functionaliteiten verkennen en 

passie voor meubels van dichtbij beleven. Onze Rolf Benz 

adviseurs laten u alles uitvoerig zien en adviseren u deskun-

dig en zonder tijdsdruk. Daarnaast wordt u met waardevolle 

tips en nieuwe inrichtingsideeën van ons team ondersteund. 

Laat u inspireren. 

Onze openingstijden zijn op dinsdag t/m vrijdag van  

9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 

(maandag gesloten). Wij maken graag een afspraak met  

u op +49 (0) 74 52 / 601-101. Raadpleeg ook onze website 

www.rolf-benz.com. Daar vindt u onder andere een gedetail-

leerde routebeschrijving. 

We nodigen u van harte uit voor een bezoek.

Colofon
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Rolf Benz AG & Co. KG

Haiterbacher Str. 104, D – 72202 Nagold

Tel. +49 (0)74 52 / 601-0, Fax +49 (0)74 52 / 601-282

info@rolf-benz.com, www.rolf-benz.com
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