
Rolf Benz CARA Design Anita Schmidt



EEN NIEUWE LIEFDE  

VOOR THUIS  //

Een bank om meteen verliefd op te 

worden. Dát is de Rolf Benz CARA, 

een nieuw systeemprogramma met 

heel veel vormgevingsmogelijkheden 

en werkelijk "beminnelijke" eigen-

schappen. De elegante verhoudingen 

en talloze ontspanningsfuncties zullen 

voldoen aan uw design- en comfor-

teisen. Met de fexibele vormgeving 

van de gracieuze Rolf Benz CARA 

siert u elke ruimte op - ongeacht 

hoe groot die is. Dankzij 5 zitting- en 

bankbreedten, 7 combinatiemo-

dellen, 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 com-

fort worden gestild. U zult het zien: 

de Rolf Benz CARA is meer dan een 

kortstondige firt.
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ZOALS HET U BEVALT  //

De Rolf Benz CARA voegt zich naar elke 

ruimte en laat elk idee werkelijkheid wor-

den - of het nu gaat om een kleine uit-

breidingsgroep, 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 zit-

ting 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.
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COMPACTE VEELZIJDIGHEID  //

Ook de losse bank van Rolf Benz CARA 

kan apart op uw wensen worden afge-

stemd. Met een totale breedte vanaf 

136 cm is het de meest compacte 

bank uit de Rolf Benz collectie. De bank 

wordt aangevuld door een fauteuil, een 

gestoffeerde voetenbank en een voe-

tenbank. De perfecte meubels bij de 

Rolf Benz CARA zijn de bijpassende sa-

lontafels Rolf Benz 8410 en 8440 en de 

bijzettafel Rolf Benz 978 (pagina 27).
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ONTSPANNING LIGT  

IN UW HAND  //

Ieder mens heeft zijn geheel eigen defni

tie van ontspanning. De Rolf Benz CARA 

sluit aan bij elke daarvan. Want het sys

teemprogramma biedt optionele extra 

functies die het comfort van de 

Rolf Benz CARA op een slimme manier 

vergroten en die met een paar handgre

pen te bedienen zijn. Voor een aangena

me lighouding kunnen de naar keuze 

verstelbare zijelementen volledig worden 

neergeklapt en stabiel in elke gewenste 

tussenstand worden gezet. De rugleu

ning kunt u van een verborgen hoofdon

dersteuning laten voorzien (pagina 21), 

alsmede – in de hoge uitvoering – van 

een traploze relaxfunctie (pagina 17). 

De optionele voetsteun rondt tot slot 

uw comfortbeleving af  met een draai

beweging wordt deze in de ideale 

stand gezet (pagina 22).
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ca. 210 cmca. 126 cm

ca. 46 cmca. 43 cm

ca. 55 cm ca. 59 cm

ca. 68 cm ca. 75 cm ca. 75 cm

EXTRA

FUNCTIE

ca. 62 cm ca. 68 cm ca. 62 cm ca. 68 cm

EXTRA

FUNCTIE

ZITTING- 

EN BANK-

BREEDTEN

COMBI-

NATIE-

MODELLEN

ZIJ-

ELEMENTEN

KUSSEN-

COMFORT

ZIT-

DIEPTEN

ZIT-

HOOGTEN

RUG-

HOOGTEN

POOT-

VARIANTEN

EXTRA

FUNCTIES

UW WENSEN WORDEN CARA  //

Geef met de Rolf Benz CARA stap 

voor stap vorm aan de bank die het 

 beste bij u past.
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DE ZITTING- EN BANKBREEDTEN //

De Rolf Benz CARA is verkrijgbaar in 5 verschillende 

zitting- en bankbreedten. De totale breedte is de optelsom 

van de breedte van de zitting plus de beide zijelementen.

Zitingbreedte: 126 cm

Totale breedte:

met zijelement omlaag of omhoog: 136 cm

met verstelbaar zijelement omlaag: 170 cm

met verstelbaar zijelement omhoog: 182 cm

Zittingbreedte: 189 cm

Totale breedte:

met zijelement omlaag of omhoog: 199 cm

met verstelbaar zijelement omlaag: 233 cm

met verstelbaar zijelement omhoog: 245 cm

Zittingbreedte: 147 cm

Totale breedte:

met zijelement omlaag of omhoog: 157 cm

met verstelbaar zijelement omlaag: 191 cm

met verstelbaar zijelement omhoog: 203 cm

Zittingbreedte: 210 cm

Totale breedte:

met zijelement omlaag of omhoog: 220 cm

met verstelbaar zijelement omlaag: 254 cm

met verstelbaar zijelement omhoog: 266 cm

Zittingbreedte: 168 cm

Totale breedte:

met zijelement omlaag of omhoog: 178 cm

met verstelbaar zijelement omlaag: 212 cm

met verstelbaar zijelement omhoog: 224 cm
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DE COMBINATIEMODELLEN // 

De 7 combinatiemodellen maken veel verschillende 

combinatievarianten mogelijk. Daar zit vast ook het 

model bij dat in uw ruimte past. De indeling is een 

fuitje van een cent: met de in deze brochure 

bijgevoegde planner.

Combinatiebank (ASO)*

Zittingbreedte:

126 / 147 / 168 / 189 / 210 cm

Totale breedte:

met zijelement omlaag of omhoog:

131 /152 / 173 / 194 / 215 cm

met verstelbaar zijelement omlaag:

148 / 169 / 190 / 210 / 232 cm

met verstelbaar zijelement omhoog:

153 / 175 / 196 / 217 / 238 cm

Hoek-combinatiebank (E-ASO)*

 

Zittingbreedte:

168 / 189 / 210 cm

Totale breedte:

met zijelement omlaag of omhoog:

187 / 208 / 229 cm

met verstelbaar zijelement omlaag:

204 / 225 / 246 cm

met verstelbaar zijelement omhoog:

210 / 231 / 252 cm

Combinatiebank met beklede 

 voetenbank (ARB-PSZ)*

Zittingbreedte (= totale breedte): 147 / 168 cm

Hoekfauteuil met beklede 

 voetenbank (ASS-PSZ)*

Zittingbreedte:

105 cm

Totale breedte:

met zijelement omlaag of omhoog:

110 cm

met verstelbaar zijelement omlaag:

127 cm

met verstelbaar zijelement omhoog:

133 cm

Combinatiefauteuil (ASE)

 

Zittingbreedte (= totale breedte): 84 cm

Combinatiebank (ARB)

 

Zittingbreedte (= totale breedte): 126 cm

Hoek-combinatiebank  

(E-ARB)*

Zittingbreedte:

168 / 189 / 210 cm

Totale breedte:

met zijelement omlaag of omhoog:

182 / 203 / 224 cm

*  Deze elementen zijn in de linker uitvoering afgebeeld. Zij zijn ook in 

 spiegelbeeld als rechter uitvoering verkrijgbaar.
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Zijelement omhoog
(optioneel neerklapbaar)

Zijelement omlaag
(optioneel neerklapbaar)

EXTRA FUNCTIE // traploze verstelling

Trek aan de lus en klap het  
zijelement volledig neer

Trek het zijelement naar boven  
tot de gewenste stand is bereikt

DE ZIJELEMENTEN //

De sierlijke, fraai gevormde zijelementen van de Rolf Benz CARA 

zijn verkrijgbaar in 2 hoogten en kunnen optioneel worden 

voorzien van een verborgen functie. Met behulp van de gas-

drukveer kunnen ze in elke gewenste hoek worden gezet. Voor 

uw persoonlijke comfort laat de Rolf Benz CARA zich altijd van 

zijn beste kant zien.
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Rug omhoog

(optioneel neerklapbaar;  

bij een hoog zijelement,  

ook mogelijk bij een laag  

zijelement)

Rug omlaag

(bij een hoog zijelement, ook   

mogelijk bij een laag zijelement)

Aan de lus trekken en traploos  

naar achteren neerklappen in  

elke gewenste stand

Rugleuning volledig neergeklapt  

(maximale hoek bereikt)

DE RUGHOOGTE // 

U hebt de keuze tussen 2 rughoogten (ca. 68 cm en ca. 75 

cm). De lage rugleuning komt in hoogte overeen met het hoge 

zijelement. De hoge rugleuning kan worden uitgerust met een 

relaxfunctie die een traploze verstelling mogelijk maakt.

EXTRA FUNCTIE // traploze verstelling
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DE POOTVARIANTEN // 

Uiteenlopende pootuitvoeringen zorgen ervoor dat de 

Rolf Benz CARA op elke ondergrond perfect uit de verf 

komt. Kies de variant die het beste aansluit bij de sfeer 

van uw persoonlijke woonomgeving.

Beugel parelmat gelakt Beugel gelakt in ombergrijs  
(RAL 7022) 

Houten beugel eiken H70 Houten beugel eiken H98 Houten beugel noten H81

Ronde buispoot

Beugel van glanzend chroom
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RG 40 (3) RG 40 (3)

HET KUSSENCOMFORT // 

Optimaal zitcomfort: kies uit 2 zittingen welke zitting het 

beste bij u past. Beide bestaan uit verschillende soorten, 

perfect op elkaar afgestemd, zeer hoogwaardig koudschuim 

en onderscheiden zich enkel door hun druksterkte en 

soortelijk gewicht. Het kussencomfort “Classic” zit iets 

steviger, de luxere comfortversie “Lounge Plus” is merkbaar 

zachter.

Kussencomfort Classic

Soortelijk gewicht: 40
Druksterkte: 3,0

Soortelijk gewicht: 40
Druksterkte: 2,0

Soortelijk gewicht: 37
Druksterkte: 4,4

Soortelijk gewicht: 50
Druksterkte: 3,0

Kussencomfort Lounge Plus
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DE ZITDIEPTEN // 

Voor uw persoonlijke zitcomfort is de Rolf Benz CARA 

beschikbaar in 2 verschillende zitdiepten: 55 cm en 59 cm. 

De zitdiepte kan per model geselecteerd worden. Deze diepte 

wordt bepaald aan de hand van de dikte van het rugkussen, 

zodat beide zitdiepten ook gecombineerd kunnen worden bij 

een combinatiebank.

DE ZITHOOGTEN // 

De juiste zithoogte is een bepalende factor voor comfortabel 

zitten. Op basis van de individuele lichaamslengte en uw 

zitgewoonten kunt u kiezen voor een van beide zithoogten.

*  Denk er a.u.b. aan dat de zitdiepten en de zithoogten in verband met 

het verschillende rekgedrag van de stoffeermaterialen en de verschillend 

opgebouwde vullingen (blz. 19) kunnen variëren. De aangegeven maten 

kunnen derhalve afwijken.

Zitdiepte: 55 cm* Zitdiepte: 59 cm*

Zithoogte: 43 cm* Zithoogte: 46 cm*
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EXTRA FUNCTIE GEÏNTEGREERDE 

HOOFDONDERSTEUNING // 

De optionele hoofdsteunfunctie is uiterst geraffneerd. Na het 

verwijderen van het losse rugkussen wordt in de romp een beugel 

zichtbaar die omhooggeklapt kan worden. Daarna kan het 

rugkussen weer worden aangebracht. De hoofdondersteuning 

wordt bekleed met een los bevestigbaar, apart te bestellen 

zijelementkussen. Met behulp van de zwenkfunctie brengt u het 

kussen in de televisiekijk- of leeshouding - geheel volgens uw 

eigen comfortwensen.

EXTRA FUNCTIE //

Door het verwijderen van het  

rugkussen wordt de hoofdsteunfunctie 

met verborgen beugel zichtbaar

Trek het los bevestigbare  

zijelementkussen over de  

hoofdsteun

Trek de hoofdondersteuning 

omhoog en breng het rug-

kussen weer aan

Zwenkfunctie: de hoofdonder-

steuning kan voor optimaal com-

fort (televisiekijk-/leeshouding) 

naar voren worden getrokken
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EXTRA FUNCTIE VOETSTEUN // 

Nóg een verborgen extra is de onder de bank verborgen 

voetsteun die naar voren gedraaid kan worden. Met één 

draaibeweging brengt u de voetsteun in de ideale stand. In 

zijn comfortabele eindstand kunt u over de hele lengte 

genieten van de Rolf Benz CARA.

Verborgen voetsteunen

Draaifunctie: de voetsteun wordt  

naar boven gedraaid

Zwenk de voetsteunen naar voren

Voetsteunen in comfortabele  

eindstand

EXTRA FUNCTIE //
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DE ACCESSOIRES // 

De Rolf Benz CARA wordt aangevuld door een fauteuil, 

gestoffeerde voetenbank, voetenbank, een verplaatsbare 

hoofdondersteuning, zijelementkussens en gestoffeerde 

kussens.

Fauteuil 

Zittingbreedte: 63 cm

Totale breedte:

met zijelement omlaag of omhoog: 73 cm

met verstelbaar zijelement omlaag: 107 cm

met verstelbaar zijelement omhoog: 119 cm

Pootvariant: selecteerbaar

Hoofdsteun (verstelbaar)

Lage hoofdsteun

Maten: 54 x 32 cm

Totale hoogte: 72 cm

Hoge hoofdsteun

Maten: 54 x 32 cm

Totale hoogte: 78 cm

Gestoffeerde voetenbank

Maten: 94 x 46 cm

Pootvariant: selecteerbaar

Zijelementkussen 

Maten: 54 x 32 cm

Voetenbank

Maten: 63 x 46 cm

Pootvariant: selecteerbaar

Gestoffeerd kussen

Maten: 40 x 40 cm of 54 x 27 cm
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