
Rolf Benz MERA n o t h i n g  b u t  w u n d e r b a r .

Made in Germany

Design Beck Design



Uitzonderlijk elegant en verwonderlijk functioneel.

In tijden waarin de woonruimte zelf steeds meer een luxe wordt, zijn creatieve oplossingen nodig 
die heel eenvoudig meer maken uit minder. Daarom is de Rolf Benz MERA als een authentiek 
ruimtewonder ontworpen. Het opmerkelijk slimme systeem, dat beschikt over tal van geraffi neerde 
functies, is handig weggewerkt achter onweerstaanbare elegantie. 



Verrassend fl exibel, vertrouwd comfortabel.

Of het nu is als losse bank of combinatiebank, de Rolf Benz MERA betekent liefde op het eerste 
gezicht – en ook op het tweede, want achter het sierlijke uiterlijk verbergt zich maximale functio-
naliteit. Daarmee biedt de bank de hoogste individualiteit, zowel qua design als qua comfort.



Aangenamer dan zitten: zweven.

De Rolf Benz MERA overtuigt met kleine dimensies en grote lichtheid: slanke poten en een fijnge-
bouwd frame laten de vorm van de bank zweven. En dankzij het bijzonder zachte zitcomfort voelt dit 
ook precies zo aan. Zelfs op een klein oppervlak biedt de bank veel plaats voor persoonlijke voor-
keuren, want u kunt kiezen uit 2 zithoogten, verschillende bekledingsvarianten en een frame met een 
structuurlak in zilver, verkeerszwart, ombergrijs of glanzend chroom. Optionele extra kussens ronden 
het totaalbeeld af en completeren het volledige spectrum van welbehagen.



Ruimtewonder in elke opstelling.

Het systeem uit verschillende combinaties van fl exibele leuningen, zittingen en zijelementen maakt 
de meest uiteenlopende bankcomposities mogelijk met individuele lig- en zithoudingen. Bij de 
instelling voor het omhoog leggen van de benen zit het voetgedeelte op precies dezelfde hoogte 
als de zitting. Dat voelt niet alleen goed aan, maar ziet er ook nog goed uit, want zo kunnen er 
gesloten eilanden worden gevormd. Een traploos verstelbare rugleuning en naar boven opklapbare 
kussens toveren een extra hoge en bijzonder comfortabele leuning tevoorschijn. Ook de hoofd-
ondersteuning kan in de persoonlijke favoriete stand worden geplaatst. Verstelbare zijelementen 
om overdwars te liggen en te zitten, alsmede een rugleuning die optioneel tot in de lighouding 
kan worden versteld, completeren de vele verborgen comfortfuncties die van elke woonruimte uw 
geheel persoonlijke woondroom maken. En dat elke dag opnieuw.



De Rolf Benz MERA kan het beste worden aangevuld met salontafels die aansluiten bij zijn ele-
gantie en die in een handomdraai aan elke verandering van de bank kunnen worden aangepast. 
De Rolf Benz 973 is een bijzettafel en dienblad in één. Dankzij de fraaie lus van donkerbruin 
kernleer volgt hij elke beweging van de bank en vult hij het individuele woonbeeld aan. Het blad 
van staalplaat is leverbaar is 10 kleuren (signaalwit, olijfgeel, ijzergrijs, grijsbruin, oceaanblauw, 
verkeerszwart, beigerood, zilvergrijs, saffi erblauw of ombergrijs) en kan geheel naar wens worden 
gecombineerd met één van de 3 uitvoeringen van het sierlijke massief houten frame (eiken, eiken 
zwart of Amerikaans noten). Net zo handig is de bijzettafel Rolf Benz 948 van massief hout. Met 
zijn praktische handgreep kan hij altijd gemakkelijk naar de plek worden gebracht waar hij nodig is. 
Precies het bijmeubel dat men graag naast een fl exibele bank zoals de Rolf Benz MERA wil zetten.

Stijlvolle bijmeubels.
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