
NOTHING BUT

WUNDERBAR



VOOR HET BESTE

THUIS



Niets geeft meer waarde aan ons thuis dan  

kwaliteit en vakmanschap. Beide deugden zijn bij  

Rolf Benz net zo stevig verankerd als de kunst van 

vormgeving die hen omringt. Het design wordt  

niet alleen beïnvloed door de tijd, maar geeft ook 

vorm aan die tijd zelf en blijft daarna bestaan.  

De grote verscheidenheid aan meesterwerken  

die tegenwoordig op dit niveau wordt gecreëerd,  

is verbazingwekkend. Hun heldere vormgeving is 

oogstrelend voor de kritische kijker en vervult het 

verlangen naar een plek waar we kracht kunnen 

putten uit rust en stilte. 

Rolf Benz ADDIT l Design Tina Bunyaprasit & Werner Aisslinger 

Rolf Benz LIV l Design Luca Nichetto

HELDER VERSTAND

VOOR ALLE ZINTUIGEN



Rolf Benz VOLO

Rolf Benz 655

Rolf Benz SONO

Legendarische herkomst en klassiek 

metier van Rolf Benz.

Rolf Benz Living

Ook in de eetkamer serveert Rolf Benz 

stijlvol en kwalitatief van hoog niveau.

Rolf Benz Dining

Design en knowhow in dezelfde  

geest vertaald naar de slaapkamer. 

Rolf Benz Sleeping

PURE VOLMAAKTHEID

BIJ ZITTEN EN LIGGEN



Terwijl vroeger bij Rolf Benz het zwaartepunt op de 

banken lag, geldt de bewondering tegenwoordig ook 

voor fauteuils, stoelen, eettafels, tapijten, bedden, 

wandmeubelen en accessoires. De stijl en kwaliteit 

van alle objecten zijn onmiskenbaar: Rolf Benz.

MEESTERWERKEN

VOOR ELKE COMFORTZONE
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2 0 1 9
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2 0 0 3

Het leven van de huidige gene

raties is meer dan ooit tevoren 

aan verandering onderhevig. 

De Rolf Benz ADDIT beweegt 

soepel mee – en behoudt daar

bij soeverein zijn ingetogen, 

kosmopolitische elegantie.

De Rolf Benz 50 markeert in het jubileumjaar een ander hoogtepunt in de 

designgeschiedenis. De bank doet denken aan de legendarische Addiform uit 

1964: hoogwaardig verwerkte details getuigen van bijzonder vakmanschap. 

Bij de tijd zijn wordt later pas een hoogstandje als 

men daar tientallen jaren in uitblinkt. Met de tijden 

veranderen dan wel de eisen, maar dankzij Rolf Benz 

Tijden komen en gaan. De Rolf Benz 6500 blijft. Ondertussen al 35 jaar! 

De elegante evergreen is helemaal niet meer weg te denken uit de woonkamers van de wereld. 

In tijden waarin de woonruimte zelf steeds meer een luxe wordt, zijn creatieve oplossingen 

nodig die heel eenvoudig meer maken uit minder. De Rolf Benz MERA is een opvallend slim 

systeem met talloze comfortvarianten – en een echt ruimtewonder.

De EGO is het perfecte antwoord op de woonwensen in de 21e eeuw. Door zijn moderne, 

uiterst fl exibele design is dit programma tot op heden een bestseller.

Luca Nichetto heeft met de Rolf Benz LIV een bankensysteem ontworpen dat per

fect aansluit bij de vele behoeften van het hedendaagse wonen. De combinatie 

van Italiaans design en Duitse kwaliteit brengt geometrische striktheid en geriefl ijk 

comfort op adembenemende wijze bij elkaar.

kunnen die op elk moment hoog blijven. Het design 

wordt voortdurend onderscheiden met nationale en 

internationale awards.

BIJDETIJDS

ALTIJD

Het eerste banken en fauteuilprogramma van 

Rolf Benz – de Addiform – breekt radicaal met de 

traditionele, brave opstelling van bank, fauteuil en 

salontafel. Alle elementen kunnen fl exibel worden 

toegevoegd. 



Het royale modulaire en comfortabele systeemprogramma biedt de keuze uit een grote hoeveelheid losse elementen 

waarmee de meest uiteenlopende flexibele opstellingen mogelijk zijn. De Rolf Benz NUVOLA weet te overtuigen door 

zijn ongedwongen, op internationale trends gebaseerde uiterlijk en is winnaar van de German Design Awards 2018.

De Rolf Benz CARA verenigt schoonheid en karakter op onnavolgbare  

wijze. Achter de elegante verhoudingen gaat een veelvoud aan opstel

mogelijkheden en talloze innovatieve comfortfuncties schuil.

Kleine dimensies en grote lichtheid, slanke 

poten en een fijngebouwd frame laten de 

vorm van de Rolf Benz MERA zweven. En 

dankzij het bijzonder zachte zitcomfort voelt 

dit ook zo aan. Zelfs op een klein oppervlak 

biedt de bank veel plaats voor persoonlijke 

wensen. 

Rolf Benz NUVOLA

Rolf Benz CARA

Rolf Benz MERA

UW IDEEËN

MOGEN PLAATSNEMEN



This Weber

Bekende creatieve geesten uit de hele wereld ontwerpen talloze karaktervolle meubels voor Rolf Benz 

die een weerspiegeling zijn van onze tijd en bovendien zowel mooi als functioneel zijn. In combinatie 

met uitstekende materialen en vakmanschap ‘Made in Germany’ ontstaan iconische werken waarvan 

vandaag al duidelijk is dat ze de klassiekers van morgen kunnen zijn.

This Weber

 Tina Bunyaprasit & Werner Aisslinger
NOMOS Glashütte, foto: MERK & MARK

Sebastian Herkner  
Foto: Gaby Gerster

Beck Design

kaschkaschlabsdesign

Luca Nichetto

formstelle

DE GROTEN VAN UW TIJD

ONZE DESIGNPARTNERS



OVERAL THUIS

WAAR DE EISEN HOOG ZIJN
Nothing but wunderbar op 850 vierkante meter –  

de FlagshipStore in Shanghai is het nieuwe inter

nationale kroonjuweel van het merk.

FlagshipStore l  SHANGHAI

Als vaste gast op waarschijnlijk de belangrijkste  

meubelbeurs ter wereld houdt Rolf Benz zich ook  

bezig met streetart.

Salone del Mobile l  MILAAN

In de arena van de Duitse voetbalclub en recordkampioen 

FC Bayern München is ook de lounge meesterlijk ingericht.

All ianz Arena l MÜNCHEN

Op internationale festivals zoals de Berlinale 

accentueert Rolf Benz de beste plekken.

Berlinale l  BERLIJN



STEVIGE WORTELS

STERK KARAKTER

Een keuze voor Rolf Benz is ook altijd een keuze voor vakmanschap ‘Made in Germany’. 

De legendarische kwaliteit van Rolf Benz, die in onze beide fabrieken in het noorden van 

het Zwarte Woud ontstaat, heeft altijd al zijn stempel gedrukt op luxe gastvrije gelegen

heden in de hele regio en is nu zeer gewild van Amsterdam tot Shanghai.

Het legendarische Hotel Fritz Lauter

bad lokt gasten uit de hele wereld.  

De zit en loungemeubels in lobby,  

bar, restaurant en suites zijn vanzelf

sprekend van Rolf Benz.

Ook brouwerij Rothaus in het 

Zwarte Woud, wereldberoemd 

om de pils ‘Tannenzäpfle’, ver

trouwt voor zijn gastro nomische 

visitekaartje in Stuttgart op  

Rolf Benz voor het creëren van 

traditionele gastvrijheid met 

moderne gestoffeerde meubels 

en salontafels. 



Rolf Benz, als traditioneel bedrijf uit  

het Zwarte Woud, belichaamt de  

kenmerkende Duitse deugden van  

orde, nauwgezetheid en discipline.  

Het samenspel van Zwabische  

arbeidsmoraal en uiterst hoge  

kwaliteitseisen kan streng lijken,  

maar leidt tot veel goeds en wordt  

toegepast in de hele productieketen:

// Stof en ledermagazijn

// Maatsnijden met hightech cutter 

// Naaiatelier

// Voorstoffeerderij

// Stoffeerderij

// Volledige eindcontrole

Nauwkeurig werk, knowhow en strenge controles zijn  

gewoon noodzakelijke ingrediënten voor de perfectie van  

‘Made in Germany’ die we nastreven. Maar de formule  

voor succes is universeel: alleen echte toewijding leidt  

tot unieke prestaties. Wij bij Rolf Benz beschrijven het  

resultaat graag met een mooi Duits woord dat de kern  

van de zaak verwoordt: WUNDERBAR. 

De Rolf Benz collectie van gestoffeerde 

meubels draagt met trots het officiële  

kwaliteitsmerk ‘Möbel Made in Germany’. 

Werp hier een blik achter de schermen  

van onze binnenlandse productie in de 

korte film ‘nothing but wunderbar’.

MADE IN GERMANY

MET TOEWIJDING



Maak van uw thuis de beste plek om te leven. Ontdek onze volledige collectie en grote verscheidenheid  

aan hoogwaardige stoffen en leersoorten op www.rolfbenz.com

DE BESTE PLEK IN HET LEVEN

MOET THUIS ZIJN

Rolf Benz JOLA



Rolf Benz TONDO

Rolf Benz AG & Co. KG
Haiterbacher Str. 104, D  72202 Nagold
Tel. +49 (0) 74 52 /6010, fax +49 (0) 74 52 /601282
info@rolfbenz.com, www.rolfbenz.com
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