
Destination you.



Hier leiden alle wegen naar uw persoonlijke  
comfort. En met betrekking tot uw zitcomfort  
kan „persoonlijk“ zelfs letterlijk worden opgevat: 
kies geheel naar uw eigen voorkeur voor de  
zachte, optisch nonchalante stoffering Lounge  
Deluxe met bijzonder zacht inzitten of het be- 
proefde comfort Lounge Plus met een rustiger  
zitoppervlak. En elke keer als u in de Rolf Benz 
NUVOLA gaat zitten, voelt u zich weer helemaal 
thuis.

De comfortsysteembank Rolf Benz  
NUVOLA combineert grenzeloze  
vrijheid met een ongedwongen  
nonchalance en transformeert beide  
in een gevoel om beet te pakken  
en van te genieten.



• Verschillende bankmodules voor flexibele opstellingen 
 
• 2 gestoffeerde comfortvarianten 
  
• 3 zithoogten 
 
• 3 pootuitvoeringen 
 
• Integreerbare tafels en schappen 
 
• Meer dan 280 stoffen en 100 leren 
 
• Made in Germany

Een bank.  
Veel ruimte voor ideeën.



Weidsheid voor een  
goed gevoel.



Meer bewegingsvrijheid.

Door een groot aantal vrij te combineren  
losse elementen beschikt u over de ruimte
om al uw ideeën in een stijlvaste ambiance  
te realiseren. Plaats de bank als een ont-
spanningseiland vrij in de ruimte en voeg  
het als een living landscape samen om  
welzijn te creëren.



MODULAIRE BANK

Bekleding:  17.356 / 17.405 / 24.512 
Raamwerk en poten: Marrone metallic



MODULAIRE BANK

Bekleding: 17.100 / 18.100 / 
18.101 / 18.102 / 24.990 / 22.100 
Poten: Verkeerszwart

MODULAIRE BANK

Bekleding: 22.500 / 17.352 / 24.512 
Poten: Marrone metallic

LOSSE BANK

Bekleding: 42.101 / 22.500 / 17.352 
Poten: Umbragrijs

MODULAIRE BANK

Bekleding: 42.402
poten: Umbragrijs

MODULAIRE BANK

Bekleding: 42.106 
Poten: Verkeerszwart



Voor extra opbergruimte integreert u de Rolf Benz 987. 
De tafel kan tussen de zitmodules worden opgesteld  
of als afsluiting dienen. Als schap staat Rolf Benz 987 
achter de bank. De bovenste bladen kunnen als alterna-
tief voor noten en eiken ook in natuursteen worden  
uitgevoerd. De onderstellen zijn – net als de poten van  
Rolf Benz NUVOLA – leverbaar in verkeerszwart, um-
bragrijs of Marrone metallic. Als salon- en bijzettafel in 
een fraaie materiaalmix vormt Rolf Benz 985 een per- 
fecte aanvulling op het woonlandschap.

Bouw een brug.

REGAL 987-528

Blad in Graphite Brown / Ameri-
kaans Noten | onderstel
in Marrone metallic



SALONTAFEL 985-143

Blad in parsolglas brons /  
Amerikaans notenhout 
Onderstel In Marrone metallic

SALONTAFEL 985-115

Blad in parsolglas grijs / 
Amerikaans notenhout 
Onderstel in verkeerszwart

SALONTAFEL 985-213

Blad in leisteen naturelmat gelakt / 
Amerikaans notenhout 
Onderstel in verkeerszwart



Express yourself.

Stel uw bank samen volgens kleur,  
materiaal en afmeting en overtuig
uzelf virtueel van de Rolf Benz  
NOVULA in uw woonkamer.

Vakhandelaar  
zoeken
Laat u individueel adviseren en maak 
bij een vakhandelaar bij u in de buurt 
persoonlijk kennis met de Rolf Benz 
NUVOLA.

Technische  
gegevens



www.rolf-benz.com

NL


