
rolf benz PlUrA Design norbert beck



het moment is 
perfect als je zijn 

veelvoud herkent.



een bAnK MeT  
Vele  
GezICHTen //

De nieuwe defnitie van vrijheid. De  
Rolf Benz PLURA reikt u alle mogelijkhe-
den aan om precies zo te leven zoals u  
zelf wenst. Of u nu rechtop zit, ontspannen 
relaxt of heerlijk slaapt: in een handom-
draai zet u deze multifunctionele bank in 
uw favoriete stand. Diverse elementen en 

uitvoeringen geven u alle vrijheid om 
de Rolf Benz PLURA geheel naar  
eigen inzicht aan te passen. Zo kan 
bijvoorbeeld bij een verstelbare  
rugleuning de rug vanuit een verticale 
stand in een liggende stand worden 
gezet.



de schoonheid van  
een idee ontstaat uit  
vele kleine gedachten.



AlTIJD AnDerS,  
AlTIJD IDeAAl //

De zachte bekleding met een door lijnen 
geaccentueerd design staat bij de  
Rolf Benz PLURA in charmant contrast 
met het strak belijnde metalen frame.  
Afhankelijk van uw stijl en designvoorkeur 
is dit frame naar keuze zilverkleurig of 
zwart gelakt of glanzend verchroomd. 
Liefdevol verwerkte siernaden benadruk-
ken de hoogwaardige kwaliteit van de 
bank, die met 3 verschillende zithoogten 
geheel op uw ergonomische wensen  
afgesteld kan worden.





Meer VrIJHeID –  
Meer fleXIbIlITeIT //

De Rolf Benz PLURA past zich altijd aan 
uw comfortwensen aan. Dat is mogelijk 
dankzij het afneembare zijdeel, de draai-
bare zitting en de traploos naar achteren 
en boven toe verstelbare rugleuning. Of 
het nu gaat om zitten, loungen, relaxen of 
slapen – uw spontaniteit is niet meer aan 
grenzen gebonden. Als u de rug omhoog-
klapt, verandert de Rolf Benz PLURA in 
een fauteuil met hoge rugleuning. Klapt u 
het zijdeel neer en draait u de zitting, dan 
wordt de Rolf Benz PLURA een comforta-
bele longchair.



VeelzIJDIG  
CoMforT //

De veelzijdige functionaliteit van de  
Rolf Benz PLURA komt vooral tot uiting  
als compacte losse bank met twee  
afzonderlijk instelbare zit- en ligposities. 
Nog comfortabeler: twee hoekfauteuils 
met een handig aflegvlak in zwart leer. 
Nog compacter: de PLURA long chair, 
optioneel ook verkrijgbaar met een afleg-
vlak van leer. De losse, lage kussens 
voor optimaal comfort voor de rug kun-
nen bij de Rolf Benz PLURA desge-
wenst ook een andere stoffering krijgen 
dan de bankbekleding. Zo ontstaat er 
bijvoorbeeld een moder ne mix van ma-
teriaal uit leer en stof.



bekijk iets van een 
andere kant en ontdek 
de eenheid in alles.
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//    //  Zithoogten naar keuze 41 of 43 of 45 cm
//    //  Zitting met metalen binnenframe en geïntegreerde draai-

functie
//    //  Nosag veren
//    //  Zitting van hoogwaardig polyurethaanschuim, opgebouwd 

in lagen van verschillende dikten en hardheden die op el-
kaar zijn afgestemd, afgedekt met een polyestervlieshoes

//    //  Rug met metalen binnenframe en geïnte- greerde verstel-
lingsfunctie

//    //  Rug van polyurethaanschuim, opgebouwd in lagen van 
verschillende dikte en hardheid die goed op elkaar zijn 
afgestemd, afgedekt met polyestervlies

//    //  Donsachtige kussens met een vulling van schuimstof- 
staafjes en polyestervezels

//    //  Onderstel in metaal, naar keuze in de oppervlakken 
//    // structuurlak zilver, of
//    // zwart gelakt RAL 9017, of 
//    // glanzend verchroomd 

!  Plooivorming en zitspiegel zijn vanwege comfort- en 
designredenen ook bij hoogwaardige, gestoffeerde Rolf 
Benz-meubels niet te vermijden. Alle maten zijn circa-maten. 

Zithoogtes leverbaar

Bank Hoek-aanbouwbank*Aanbouwbank*

Eindelement met zitting* Hoekelement*

Hoek-aanbouwbank*

Eindelement*

Aanbouw-element Gestofferde zitting Rugkussen

Long chair*

*Deze elementen zijn als linker uitvoering afgebeeld, ze zijn echter ook in spiegelbeeld, in de rechter uitvoering leverbaar.

Combinatievoorbeelden    //

Functie    //

L-ASO-ES 380/190 li. 
ASE 380 li. 
E-ARB 380 re. 
ASE 380 li. 
L-E-ASO-ES 380/190 re.

ASS-PSZ 380 li. 
ASE 380 re. 
ASE 380 re. 
ASS 380 re.

ASS 380 li. 
ASE 380 
E-ARB 380/173 re.
ASE 380 li. 
ASS 380 re. 
PSZ 380

L-ASO-ES 380 / 171 li. 
EPT 380 
L-ASO-ES 380 / 171 re.

L-ASO-ES 171 li. 
L-E-ASO-ES 190 re.

ASS-PSZ 92 li. 
L-ASO-ES 171 re.

technische gegevens    //    rolF benZ PlUra
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