
Get inspired by 
the Lookbook.
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Inspiration has 
a place.

Een bank met een nonchalant, zacht comfort en  
geometrische, heldere vormen. Tussen de vermeende 
tegenstellingen ervaart u een hoogwaardigheid in al 
zijn facetten. Laat u zich in de Rolf Benz LIV vallen en 
doe nieuwe krachten op. Smeed grootse plannen of 
gun uzelf kleine pauzes. Ongeacht in welke richting uw 
gedachten afdwalen, op deze plek keert u altijd weer 
graag terug. Rolf Benz LIV combineert functionaliteit 
met een heldere schoonheid in design en plaatst  
nieuwe maatstaven wat betreft esthetiek. 

Inademen.  
Uitademen.  
Leven. 

Wat ontstaat er wanneer 
Italiaans design gekoppeld 
wordt aan kwaliteit Made 
in Germany? 



Hetzij voor u alleen, voor goede vrienden of de 
hele familie: Rolf Benz LIV past zich modulair 
aan uw woonconcept aan en biedt met zijn 
verschillende vormgevingsmogelijkheden vele 
unieke combinaties uit topklasse en comfort. 

Design en  
comfort precies daar, 
waar u wilt zijn:  
thuis.

LOSSE BANK 001

Bekleding: 24.140 / 24.516 / 17.356 /  
17.407  |  raamwerk en poten:  
verkeerszwart



Luca Nichetto 
Designer

LIV betekent leven  
in het Zweeds. 

Dat leek ons erg  
geschikt, omdat onze 
bank mensen moet 
uitnodigen om echt 
met hem te leven.

„

“



Just lean back
and enjoy.

Een Italiaans-Duitse symfonie. 
De Italiaanse designer Luca 
Nichetto heeft met het ont-
werp van Rolf Benz LIV een 
productwereld gecreëerd, die 
heel veel ruimte biedt voor 
inspiratie.

LOSSE BANK 001

Bekleding: 24.140  |  Raamwerk en 
poten: verkeerszwart



LOSSE BANK 001

Bekleding: 24.144 / 24.415 
Raamwerk en poten:  
marrone metallic 



Smalle zijdelen en smalle rugleuning. 

Breed zijdeel, smalle rugleuning en schap aan rugzijde 
(verkeerszwart / inlegblad glas (marrone metallic)). 

Schap aan de zijkant (zwart gelakt / inlegblad glas 
(verkeerszwart)),smalle en brede rugleuning.

Smalle zijdelen en smalle rugleuning. 

Brede zijdelen en schap aan rugzijde 
(zwart gelakt / inlegblad steen (Graphite Brown)).
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MODULAIRE BANK 002

Bekleding: 24.143 / 17.354 / 17.355
Raamwerk en poten: marrone 
metallic 

MODULAIRE BANK 003

Bekleding: 26.500  |  Raamwerk en 
poten: marrone metallic

FAUTEUIL 004

Bekleding: 42.101 / 17.403 
Raamwerk en poten: marrone 
metallic 

LOSSE BANK 005

Bekleding: 42.105  |  Raamwerk en 
poten: verkeerszwart 



De samenwerking van Rolf Benz en Luca  
Nichetto omvat een holistische benadering van 
de inrichting voor uw woonkamer. Zo loopt de 
premium-look van Rolf Benz LIV naadloos door 
in de salontafel Rolf Benz 901 en in de bijzet-
tafel Rolf Benz 902. Beide beschikken over een 
markant onderstel evenals een omlopend frame 
en verbinden hun vormentaal rechtstreeks aan 
het principe van de geleefde schoonheid van 
Rolf Benz LIV. Zijn ingesloten bladen zijn lever-
baar in natuursteen of transparant glas dat aan 
de onderzijde gelakt is. 



LIV your life.

SALONTAFEL 901-113

Blad, frame en onderstel  
in verkeerszwart 

BIJZETTAFEL 902-213

Blad en onderstel  
in verkeerszwart 



www.rolf-benz.com

Confi gureer uw bank op kleur, 
materiaal en afmetingen en laat 
u op uw smartphone overtuigen 
door Rolf Benz LIV in uw woning. 

Ontdek de Rolf Benz LIV. 

Laat u individueel adviseren en 
maak persoonlijk kennis met 
Rolf Benz LIV bij een handels-
partner bij u in de buurt.

Vakhan-
delaar 

zoeken 

Technische 
gedeelte



www.rolf-benz.com
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