
Celebrate the 
art of choice.
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Samen dineren, thuis werken of gezellige avonden in  
een sfeervolle verlichting doorbrengen: de eetkamer is  
het hart van de woning, de centrale ontmoetingsplaats 
voor familie en vrienden. De Rolf Benz DINING-collectie 
combineert de flexibiliteit van een moderne levensstijl  
met het extra aan comfort. Aan de uitgestrekte tafel van 
natuurlijk hout en op de uitnodigend zachte stoelen  
voelt iedereen zich thuis. 
 
Ontdek de grote verscheidenheid aan modellen, materia-
len, kleuren en configuratiemogelijkheden: of het nu fraai 
leer of zacht fluweel, massief hout of metaal is – u kunt 
alle stoelen aan uw individuele smaak aanpassen. Optio-
nele comfortfuncties nodigen uw gasten uit om ontspan-
nen achterover te leunen en van het moment te genieten. 
Met stoelen van Rolf Benz zit u altijd in de juiste houding: 
alle stoelen zijn onderscheiden met „made in Germany“ 
en met de „Blaue Engel“!

Rolf Benz DINING-collectie.



Rolf Benz 600

Dankzij zijn veelzijdige vormgevingsopties weet de 
aanpasbare, optioneel draaibare schaalstoel steeds 
aan de juiste smaak te appelleren. En zorgt in elke 
woonomgeving voor uitnodigend comfort, waarbij u 
de tijd vergeet. Hetzij een klassieke of een moderne 
interpretatie – u bepaalt het definitieve karakter.

Elegante schaal. 
Individuele charme.

Bekleding: 17.408 
Voeten:  Umbragrijs
Zitschaal: Umbra mat

Bekleding: 26.263 
Voeten:  Amerikaans notenhout
Zitschaal:  FB60 Umbragrijs

Bekleding: 24.515 
Voeten: Verkeerszwart
Zitschaal: Antraciet mat

*  De goedkoopste stoel wordt niet berekend. Uitsluitend bij deelnemende handelspartners. 
Aanbevolen vrijblijvende actie voor de actieperiode naar 30.04.2023.

Bij de aanschaf van 5 stoelen 
Rolf Benz 600 krijgt u nu de 
6de van Rolf Benz cadeau.*

De actie 5+1

• Zitschaal: Umbragrijs of antraciet
•  Optionele kernlederbekleding: antraciet, cognac, 

crème of umbragrijs 
•  Pootonderstel: Slanke staalconstructie (umbragrijs  

of verkeerszwart) of massief houten poot (eiken  
naturel, eiken zwart gebeitst of Amerikaans noten-
hout)

Bekleding: 26.504 
Voeten:  Amerikaans notenhout
Zitschaal:  FB32 cognac

Design: Hoffmann / Kahleyss



Rolf Benz NOA

Gewoon heerlijk zacht en licht: zink neer in  
de behaaglijk omsluitende vormen van Rolf 
Benz NOA. De zachte uitstraling van de plooi-
en en stiknaden zorgt aan elke tafel voor 
gezelligheid. Ontwerp uw Rolf Benz NOA 
volgens uw persoonlijke smaak: of het nu 
met uniform materiaal is of als combinatie 
van stof en leer – door de veelzijdigheid van 
de Rolf Benz bekledingscollectie hebt u de 
vrije keuze. Bij de poten kunt u kiezen tussen 
verkeerszwart en umbragrijs of u rust de Rolf 
Benz NOA uit met extra armdelen, wanneer 
uw gasten zich in de late uurtjes ontspannen 
achterover willen leunen.

Zachtjes  
achteroverleunen.

Bekleding: 26.260 
Voeten: Umbragrijs

Bekleding: 24.510 / 38.728 
Voeten: Verkeerszwart

Bekleding: 40.206 
Voeten: Umbragrijs

Design: BECK DESIGN



Ontwerp uw 
persoonlijke 

woonstijl.



Rolf Benz 650
Design: Formstelle in samenwerking met Rex Kralj

Bekleding: 20.254 
Voeten: Verkeerszwart
Zitschaal:  Amerikaans notenhout

Bekleding: Grijs-beige 
Eiken zwart

Eiken natuur

Bekleding: Cement grijs 
Amerikaans notenhout

Een ontwerpmeesterwerk dat u niet meer loslaat.  
De buitengewone vormgeving van Rolf Benz 650  
is geïnspireerd op twee in elkaar grijpende handen.  
Zijn fraai vormgegeven houten schaal en het op  
maat gemaakte doorgestikte kussen zorgen bij elke  
gelegenheid voor elegant zitcomfort. Gaat u zitten  
en laat u op handen dragen.

Elegantie en comfort  
die voor de hand liggen.

• Zitting- en rugschaal: eiken naturel, eiken zwart gebeitst of amerikaans notenhout
• Pootonderstel: massief hout (eiken naturel, eiken zwart gebeitst of amerikaans notenhout
 of metaal (glanzend verchroomd, verkeerszwart of umbragrijs)
• Optionele stoffering: naar keuze met los, doorgestikt kussen van
 100% gerecycled polyester (grijsbeige, beigegrijs, zwartgrijs en
 cementgrijs), ademend kunstleer (grijsbeige, antracietgrijs of
 steengrijs) of met vast gemonteerde stofferingen
• Bijpassend barkrukken in twee zithoogten

Bekleding: Cement grijs 
Eiken natuur

Voeten: Verkeerszwart
Zitschaal:  Eiken zwart

Bekleding: 26.886 
Voeten: Verkeerszwart
Zitschaal:  Amerikaans notenhout



Rolf Benz 640 Rolf Benz 641

De markante zitsculptuur verbindt de onmiskenbare 
esthetiek van een stoel met het royale comfort van een 
fauteuil. Leun ontspannen achterover.

Een stoelfauteuil die in elke uitvoering nonchalance in 
uw woning brengt. Dankzij zijn zachte stoffering zorg 

hij voor een bijzonder zacht zitcomfort. De perfecte 
symbiose tussen stoel en fauteuil.

Bekleding: 15.402 
Voeten: Verkeerszwart

Bekleding: 18.182 
Voeten:  Amerikaans notenhout

Bekleding: 38.106 
Voeten: Verkeerszwart

Bekleding: 42.202 
Voeten: Eiken zwart

Bekleding: 24.140 / 38.106 
Voeten: Amerikaans notenhout

Stof-voordeel*

*  Laat dit prijsvoordeel bij Rolf Benz 640 + 641 niet aan uw neus voorbijgaan en kies uw  
favoriete stoffen bekleding uit de meer dan 200 stoffen van de actuele Rolf Benz-collectie.  
Slechts tot 30-04-2023 voor de prijs van de goedkoopste stof! Meer informatie ontvangt u 
bij uw deelnemende handelspartner. Komt overeen met prijsgroep 11, niet combineerbaar 
met andere acties, alleen bij deelnemende handelspartners.

Stof-voordeel*

•  Pootonderstel: Kruisvormige voet in staal (umbragrijs, verkeerszwart of glanzend 
verchroomd), vierpoot metaal (umbragrijs of verkeerszwart) of vier in het midden 
toelopende massief houten poten (eiken naturel, eiken zwart gebeitst, Amerikaans 
notenhout of Amerikaans notenhout oudgrijs gebeitst) 

• Optioneel 360° draaibaar (vierpoot metaal/hout)

Rolf Benz 640 / 641:

Bekleding: 24.315 / 38.111 
Voeten: Eiken zwart

Bekleding: 17.047 / 36.406 
Voeten: Umbragrijs

Bekleding: 27.314 
Voeten: Umbragrijs

Design: This Weber



Rolf Benz 655

Zacht van binnen, helder van buiten, verbindt de  
stoel door zijn fijne lijnen de klassieke stijl van de jaren  
vijftig met het modernste comfort. De cacharel-plooi  
in de stoelrug maakt Rolf Benz 655 tot een echte blik-
vanger. Bij de metalen poten hebt u de keuze tussen 
de kleuren verkeerszwart, umbragrijs en zilver.

Bekleding: 26.267 / 40.201 
Voeten: Verkeerszwart

Bekleding: 24.311 / 38.106 
Voeten: Umbragrijs

Bekleding: 36.406 
Voeten: Umbragrijs

Design: Hoffmann / Kahleyss



Rolf Benz ENI

Of het nu een aanvullende zitgelegenheid bij de  
woonkamerbank is of voor een extra gast aan de  
eettafel – Rolf Benz ENI is de icoon voor compact  
loungen en combineert het comfort van een lounge- 
fauteuil met de zithoogte van een stoel. in de gefacet- 
teerde rugleuning van de nauwkeurig beklede romp  
zit elke naaldsteek gewoon perfect.

Bekleding: 38.109 
Voetstuk: Verkeerszwart

Bekleding: 42.105 
Voetstuk: Verkeerszwart

Bekleding: 26.200 
Voeten: Wielen

Bekleding: 38.109 
Voetstuk: Traffic black

Design: Formstelle



Rolf Benz 652 Rolf Benz 644

Rolf Benz 652 overtuigt door zijn eenvoud en recht-
lijnigheid in elk interieur. Daarvoor zorgen niet alleen 
de elegante siernaden, maar ook de lichte, verfijnde 
metalen poten in zilver, umbragrijs of verkeerszwart, 
die het sculpturele ontwerp benadrukken.

Zijn fraaie naden zorgen voor hoogwaardige accenten en 
maken de zitbank in alle uitvoeringen tot een echte blikvanger. 
Het eenvoudige en ingetogen ontwerp van de bank die in vier 
lengtes (203, 223, 243 en 263 centimeter) leverbaar is, voegt 
zich naadloos in elk interieur. Het pootonderstel wordt uitge-
voerd in umbragrijs, verkeerszwart of zilver.

Bekleding: 34.519 
Voeten: Verkeerszwart

Bekleding: 34.515 
Voeten: Umbragrijs

Bekleding: 34.519 
Voeten: Verkeerszwart

Bekleding: 24.514 
Voeten: Verkeerszwart

*  De goedkoopste stoel wordt niet berekend. Uitsluitend bij deelnemende handelspartners. 
Aanbevolen vrijblijvende actie voor de actieperiode naar 30.04.2023.

Bij de aanschaf van 5 stoelen 
Rolf Benz 652 krijgt u nu de 
6de van Rolf Benz cadeau.*

De actie 5+1

Bekleding: 34.519 
Voeten: Verkeerszwart

Bekleding: 24.515 
Voeten: Verkeerszwart
Kussens: 17.355

Bekleding: 38.100 
Voeten: Verkeerszwart

Design: BECK DESIGN Design: BECK DESIGN
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Bijpassende tafels.

Nu kennis  
maken met de  

eetkamertafelcollectie.

Met de Rolf Benz eettafelcollectie creëert u het  
perfecte middelpunt voor uw persoonlijke DINING-
ensemble. Ontwerp uw eettafel geheel volgens uw 
smaak: qua vorm, formaat en materiaal.
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In de 3D-configurator ontdekt u de facettenvariatie van de 
stoelen en wordt u uw eigen interieurarchitect. Hier kunt u 
alle configuratiemogelijkheden naar hartenlust met elkaar 
combineren.
En met de augmented reality-functie bekijkt
u het resultaat meteen in uw woonkamer.

Laat uw  
vormgevingsvrijheid spreken.



www.rolf-benz.com

Vakhandelaar zoeken.
Laat u individueel adviseren en maak
bij een vakhandelaar bij u in de buurt

persoonlijk kennis met de Rolf Benz DINING.

NL 07 / 2022


