
Rolf Benz EGO Design Edgar Reuter



Rolf Benz EGO. De bank op maat. Stel uw favoriete bank samen uit 2 basistypes, 5 zitbreedten, 9 aanbouwmodellen,  
16 zijdelen, 10 pootvarianten, 3 zachtheidsniveaus voor de kussens, 3 zitdiepten en 3 zithoogten. En kies uit onze  
omvangrijke stoffen- en leercollectie de ideale bekleding die aansluit op uw behoeften en uw stijl. Met ruim 230 stoffen 
en 100 leersoorten wordt het kiezen een plezierige zaak – en uw bank een uniek meubelstuk. Maar eerst wordt uw  
designvoorkeur gevraagd. 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 uitgebreider aan u voorstellen. Van klein appartement tot royale loft: 
de Rolf Benz EGO biedt u weergaloos zitcomfort in elke denkbare vorm.
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HET EGO-PRINCIPE. 





Met de Rolf Benz EGO Type G kiest u voor een klassiek ontwerp. Opvallend zijn de rechte zijelementen met de  
daartussen geplaatste rugleuning. Ontdek de enorme verscheidenheid van de Rolf Benz EGO Type G als wooneiland of  
als klassieke losse bank. Type G heeft een zeer ruime keuze aan zijelementen. De breedte daarvan heeft een bepalende 
invloed op de totale afmetingen van de bank en kan voor kleinere ruimtes ook ruimtebesparend gekozen worden.
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PURISTISCH EN RECHTLIJNIG.



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 zichtbare rug en de gevormde zijelementen. 
Ook bij dit designtype heeft u de beschikking over de meest uiteenlopende combinatiemodellen en de grote verschei-
denheid van het Rolf Benz EGO concept.

MODERN EN ELEGANT.
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Eén bank – zo veel mogelijkheden. Wij laten u op de volgende pagina's stap voor stap zien hoe u uw droombank  
kunt creëren. Kies een basistype en laat dit aansluiten op uw persoonlijke ergonomie, uw ruimte en uw stijl.

IN 8 STAPPEN  
NAAR DE BANK OP MAAT.

1. BASISTYPEN
2. ZIT- EN BANKBREEDTEN
3. COMBINATIEMODELLEN
4. ZIJELEMENTEN
5. POOTVARIANTEN
6. KUSSENCOMFORT
7. ZITDIEPTEN
8. ZITHOOGTEN



STAP 2:   
ZIT- EN BANKBREEDTEN

STAP 1:  
BASISTYPEN

Rolf Benz EGO past zich als vrijstaande bank door verschillende zitbreedten aan uw ruimtesituatie aan. De zitbreedte 
van 126 cm, 147 cm, 168 cm, 189 cm of 210 cm plus de breedte van de beide zijelementen is gelijk aan de totale breedte 
van de bank. * XL-zijelementen en verstelbare zijelementen zijn uitsluitend mogelijk bij Type G.

Bepaal zelf het individuele uiterlijk van uw bank en kies tussen de twee basistypen. Type G vertegenwoordigt de klassieke  
stijl met rechte zijelementen en een ertussen geplaatste rug. En Type F heeft een modern design met gevormde zijelementen  
en een boven de armleuningen zichtbare rug.

Type G
Rolf Benz EGO Type G.
Rechte zijelementen

Type F
Rolf Benz EGO Type F.
Gevormde zijelementen

Zitbreedte: 126 cm
Totale breedte:
met smalle zijelementen: 146 cm
met brede zijelementen: 162 cm
met XL-zijelementen: 180 cm*
met verstelbare zijelementen: 190 cm*

Zitbreedte: 147 cm
Totale breedte:
met smalle zijelementen: 167 cm
met brede zijelementen: 183 cm
met XL-zijelementen: 201 cm*
met verstelbare zijelementen: 211 cm*

Zitbreedte: 168 cm
Totale breedte:
met smalle zijelementen: 188 cm
met brede zijelementen: 204 cm
met XL-zijelementen: 222 cm*
met verstelbare zijelementen: 232 cm*

Zitbreedte: 189 cm
Totale breedte:
met smalle zijelementen: 209 cm
met brede zijelementen: 225 cm
met XL-zijelementen: 243 cm*
met verstelbare zijelementen: 253 cm*

Zitbreedte: 210 cm
Totale breedte:
met smalle zijelementen: 230 cm
met brede zijelementen: 246 cm
met XL-zijelementen: 264 cm*
met verstelbare zijelementen: 274 cm*



STAP 3:   
COMBINATIEMODELLEN

bij deze brochure gevoegde planner aan, waarmee u heel eenvoudig uw Rolf Benz EGO bankhoek samen kunt stellen.  
* Deze elementen zijn als linker uitvoering afgebeeld, zijn echter ook in spiegelbeeld, dus in de rechter uitvoering, leverbaar.              ** XL-zijelement alleen mogelijk bij Type G.

Stel met de Rolf Benz EGO combinatie-elementen de hoek naar eigen afmetingen samen. De keuze omvat eindelementen,  
combinatiebanken,, hoekkussens en combinatie-voetenbanken in verschillende maten en uitvoeringen. Wij bevelen u de 

Eindelement (ASS)*
(zittingbreedten 63 cm, 74 cm, 84 cm, 95 cm)
Totale breedte:
met smal zijelement + 10 cm
met breed zijelement + 18 cm
met XL-zijelement + 27 cm**
met verstelbaar zijelement: + 32 cm

Aanbouwbank (ASO)*
(zittingbreedten 105 cm, 126 cm, 147 cm, 168 cm, 189 cm, 210 cm)
Totale breedte:
met smal zijelement + 10 cm
met breed zijelement + 18 cm
met XL-zijelement + 27 cm**
met verstelbaar zijelement: + 32 cm

Hoekkoppelbank*
(zittingbreedte 174 cm)
Totale breedte:
met smal zijelement: 184 cm
met breed zijelement: 192 cm
met verstelbaar zijelement: + 32 cm

Aanbouwbank met zitting (ARB-PSZ)*
(zittingbreedten 147 cm, 168 cm)

Eindelement met gestoffeerde zitting (ASS-PSZ)*
(zittingbreedte 74 + 105 cm)
Totale breedte: 
met smal zijelement + 10 cm
met breed zijelement + 18 cm
met verstelbaar zijelement: + 32 cm

Aanbouwbank (ARB)
(zittingbreedten 105 cm, 126 cm, 147 cm, 168 cm)

Aanbouwelement (ASE)
(zittingbreedten 63 cm, 74 cm, 84 cm, 95 cm)

Hoekelement (EPT)
(zittingdiepten links 52 cm / rechts 52 cm,
links 55 cm / rechts 55 cm,
links 62 cm / rechts 62 cm,
links 55 cm / rechts 62 cm,
links 62 cm / rechts 55 cm)

Rond hoekelement (REPT)
(totale breedte 110 cm,
zittingdiepten 52 cm, 55 cm)



STAP 4:  
ZIJELEMENTEN

STAP 5:  
POOTVARIANTEN

De keuze van de poten beïnvloedt de optiek van uw Rolf Benz EGO bank aanzienlijk. Wij bieden u een groot assortiment  
stijlvolle poten in talrijke verschillende uitvoeringen. Van hout of van metaal, als beugel of als slede – de poten zijn optimaal  
op de verschillende zijelementen afgestemd.  
* Niet bij een hoekfauteuil met gestoffeerd voetenbankje en hoekkoppelbank.               ** Niet bij breedte XL-zijelement.

Bij de zijelementen kunt u kiezen uit verschillende hoogtes en breedtes en voor nog meer comfort zijn ze er ook met erbij  
passende kussens. De breedte van de zijelementen (10 cm, 18 cm of 27 cm) heeft een beslissende invloed op de totale 
afmetingen van de bank en kan voor kleine ruimtes smaller worden gekozen. De totale hoogte van de zijelementen is van  
de zithoogte afhankelijk.

Type G
XL, laag, doorlopend tot op 
de grond (ook smal of breed 
mogelijk, alsook middelhoog 
of hoog)

Type G
Breed, middel (ook 
laag of hoog mogelijk)

Type G
Smal, hoog  
(ook laag of  
middel mogelijk)

Type G
Verstelbaar (tot 60°), 
smal, hoog

Type F
Breed, laag

Type F
Smal, laag

Zijelement tot op  
de grond met glijder*

Zijelement tot op de grond  
met aluminium afsluiting*

Conische houten poot 
volgens Rolf Benz kleuren-
kaart (beuken)**

Metalen buispoot, 
Ø 60 mm, mat of 
glanzend chroom**

Houten poot (blokpoot)
met aluminiumplaat
(zijelement smal) volgens
Rolf Benz kleurenkaart
(beuken)**

Houten poot (blokpoot)
met aluminiumplaat
(zijelement breed) 
volgens Rolf Benz  
kleurenkaart (beuken)**

Slede
parelmat gelakt of 
glanzend chroom** 
(zijelement smal)

Slede
parelmat gelakt of 
glanzend chroom*/** 
(zijelement breed)

Beitstinten houten poten

Beuken H10 Beuken H65 Beuken H70

Eiken H70 Eiken H98 Noten H81
Metalen beugel
parelmat gelakt of 
glanzend chroom**

Houten beugel
Volgens kleurstalenkaart 
Rolf Benz  
(eiken of noten)**



Rolf Benz EGO testfauteuil uit te proberen, om het voor u optimale zitcomfort te vinden. Hier laten zich ook verschillende 
zitdiepten en zithoogten simuleren, zodat u de voor u optimale combinatie van kussencomfort, zitdiepte en zithoogte  
kunt kiezen.          * Niet mogelijk bij gestoffeerde voetenbank en kleine voetenbank.

Hoe zit u het liefst? Wij bieden u bij Rolf Benz EGO drie volledig verschillende uitvoeringen van de zit- en rugkussens 
aan: kussencomfort zacht, medium en stevig. De rugkussens zijn hierbij steeds aan het comfort van de zittingkussens  
aangepast. Wij raden u aan alle 3 comfortklassen bij onze handelspartners in de speciaal hiervoor ontwikkelde 

STAP 6:  
KUSSENCOMFORT

Kussencomfort zacht*
Heerlijk wegzakken met een zachte 
ondersteuning van het zitten door 
een zacht uitgevoerde combinatie 
van viscoelastisch schuim en  
polyetherschuim, verwerkt in een 
door tussenschotjes gescheiden,  
gevulde mat.

Kussencomfort medium
Stabiele vorm, slechts weinig wegzakken  
en een comfortabele ondersteuning  
van het zitten door een hoogelastische 
combinatie van viscoelastisch schuim 
en polyetherschuim, verwerkt in een 
door tussenschotjes gescheiden,  
gevulde mat.

Kussencomfort stevig*
Steviger zitkussen voor een intensieve 
ondersteuning van het zitten door een 
progressieve opbouw van de zitting 
met meerdere lagen van verschillende 
vaste, hoogwaardige polyetherschuim-
soorten in combinatie met een samen-
gestelde vlies /schuimmat.

Kussencomfort zacht*

Kussencomfort medium

Kussencomfort stevig*



Voor comfortabel zitten is de juiste hoogte zeer beslissend. Afhankelijk van lichaamslengte en zitgewoonten is daarom
één van de 3 verschillende zithoogten van Rolf Benz EGO aan te bevelen. *Denkt u er a.u.b. aan dat de zithoogte en zitdiepte in verband met 

het verschillende rekgedrag van de stoffeermaterialen en de verschillend opgebouwde vullingen kunnen variëren. Voor de clubfauteuil gelden andere maten.

Voor uw individuele eisen aan comfortabel zitten is Rolf Benz EGO er in de zitdiepten 52 cm, 55 cm en 62 cm. Wie graag 
rechtop en aangenaam ondersteund zit, kiest bij voorkeur 52 cm of 55 cm. De zitdiepte van 62 cm is perfect voor grote 
mensen en/of een meer relaxte zithouding.

STAP 7:  
ZITDIEPTEN

STAP 8:  
ZITHOOGTEN

Zitdiepte: 52 cm*
Totale diepte: 96 cm

Zitdiepte: 55 cm*
Totale diepte: 96 cm

Zitdiepte: 62 cm*
Totale diepte: 103 cm

Zithoogte: 43 cm*
Totale hoogte incl. rugkussen: 82 cm
Hoogte zijelement: 51 cm (laag),
57 cm (middel) of 66 cm (hoog)

Zithoogte: 45 cm*
Totale hoogte incl. rugkussen: 84 cm
Hoogte zijelement: 53 cm (laag),
59 cm (middel) of 68 cm (hoog)

Zithoogte: 47 cm*
Totale hoogte incl. rugkussen: 86 cm
Hoogte zijelement: 55 cm (laag),
61 cm (middel) of 70 cm (hoog)



ACCESSOIRES COMBINATIEMOGELIJKHEDEN

Fauteuil
Zittingbreedte: 63 cm; Totale breedte: 
met smalle zijelementen: 83 cm 
met brede zijelementen: 99 cm; 
Zittingdiepte: 52 of 55 cm,
pootvariant naar keuze

Clubfauteuil
Zittingbreedte: 54 of 58 cm

Voetenbankje*
Afmetingen: 59 x 59 cm,
pootvariant naar keuze

Voetenbank*
Afmetingen: 101 x 59 cm,
pootvariant naar keuze

Kussens
Afmetingen: 40 x 40
of 54 x 27 cm

Steun voor de benen, uittrekbaar
Afmetingen: 48 x 48 cm

Hoofdsteunen, verstelbaar**
Hoofdsteun: 63 x 18 cm
Hoofdsteun hoog: 63 x 24 cm

ca. 126 cm ca. 210 cm

De Rolf Benz EGO bankencollectie wordt afgerond door een fauteuil, clubfauteuil, gestoffeerde voetenbank, kleine voe-
tenbank en een verstelbare hoofdsteun. De kussens van de zijelementen in verschillende afmetingen en de nonchalante, 
losse, gestoffeerde kussens en de uittrekbare steun voor de benen bieden nog meer individualiteit en comfort.  
* Niet even breed als de houten poot (blokpoot) en slede.              ** Niet geschikt voor een zitdiepte van 52 cm en clubfauteuils.

Zijelementkussens
Afmetingen: 43 x 39, 50 x 43 
of 50 x 50 cm
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