rolf benz VIDA

pure
veelzijdigheid //
Er zijn talloze wegen die men in het
leven kan nemen. De meest verschillende eisen die men aan het leven stelt.
Wie u daarbij steeds trouw moet blijven?
Natuurlijk uzelf. Nu is er een bank die
net zo veelzijdig is als u en volledig bij

2

uw persoonlijke levensstijl past:
Rolf Benz VIDA. Tijdloze elegantie,
nieuwe natuurlijkheid of modern interieur,
Rolf Benz VIDA laat zich perfect op uw
smaak, de beschikbare ruimte en uw
favoriete zitcomfort afstemmen.
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ik wil niet lang zoeken,
om tot mezelf to komen.

echte
schoonheid //
Reeds in kleinere ruimten ontplooit
Rolf Benz VIDA zijn unieke charme. De
duidelijke vormentaal zorgt voor elegantie
en harmonie. In de hier getoonde uitvoering met smalle zij-elementen, metalen
beugels en een longchair als afsluitelement zorgt het bankenprogramma dat
stijlvol wonen nog mooier wordt. De losse
rugkussens en het doorlopende, puntelastische zittingkussen zorgen voor
maximaal comfort – bij het zitten, liggen
of relaxen.
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comfort of elegantie?
waarom of?

natuurlijk
charisma //
Wie van natuurlijkheid houdt, zal ook van
Rolf Benz VIDA houden. Met een beugelvoet van massief hout (in eiken of noten)
onderstreept het bankenpro-gramma
ook de natuurlijke woonstijl. De
neerklapbare zij-elementen en de verstelbare hoofdsteun zorgen steeds voor ongedwongen relaxen. Een perfecte begeleider voor Rolf Benz VIDA is de
bijbehorende fauteuil die passend bij de
bank geconfgureerd kan worden.
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tijd vergaat.
stijl blijft.

MODERN
KARAKTER //
Ook als vrijstaande bank overtuigt
Rolf Benz VIDA. Met leer bekleed, met
een beugelvoet van metaal of doorlopende zij-elementen past de bank perfect
bij een moderne woonstijl. Net als de
combinatie-elementen zijn ook de vrijstaande banken in verschillende zitbreedten,
zitdiepten, zithoogten en stofferingen verkrijgbaar. U wilt van Rolf Benz VIDA een
comfortabele rustplaats maken? Leg dan
gewoon de losse rugkussens opzij.
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mijn bank.
vele mogelijheden.
Bepaal bij Rolf Benz VIDA het individuele uiterlijk van uw bank zelf en kies uit 5 zitbreedten, 18 combinatie-modellen,
9 zij-elementen en 10 pootvarianten. Natuurlijk voldoet Rolf Benz VIDA ook bij de stoffering, zitdiepte en zithoogte aan
uw persoonlijke comfortwensen.

ca. 126 cm

ca. 210 cm
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Met de combinatie-elementen van Rolf Benz VIDA kunt u het voor uw behoeften perfecte wooneiland samenstellen. Zo lukt de confguratie heel eenvoudig: met de in deze brochure ingesloten planner.

168 cm

Met vijf verschillende zitbreedten van 126 cm tot 210 cm past Rolf Benz VIDA zich als vrijstaande bank aan de beschikbare
ruimte aan. De totale breedte resulteert uit de zitbreedte en de breedte van de beide zij-elementen (zie blz. 20).

147 cm

de combinatiemodellen.

126 cm

de zitting- en bankbreedten.

Zitbreedte: 147 cm

Zitbreedte: 168 cm

Combinatiebank (ASO)*

Hoek-combinatiebank (E-ASO)*

Totale breedte:
met smalle zij-elementen: 146 cm
met brede zij-elementen: 156 cm
met verstelbare zij-elementen: 186 cm

Totale breedte:
met smalle zij-elementen: 167 cm
met brede zij-elementen: 177 cm
met verstelbare zij-elementen: 207 cm

Totale breedte:
met smalle zij-elementen: 188 cm
met brede zij-elementen: 198 cm
met verstelbare zij-elementen: 228 cm

Zitbreedte:
126 / 147 / 168 / 189 / 210 cm
Totale breedte:
met smal zij-element:
136 / 157 / 178 / 199 / 220 cm
met breed zij-element:
141 / 162 / 183 / 204 / 225 cm
met verstelbaar zij-element:
156 / 177 / 198 / 219 / 240 cm

Zitbreedte: 168 / 189 / 210 cm
Totale breedte:
met smal zij-element:
188 / 209 / 230 cm
met breed zij-element:
193 / 214 / 235 cm
met verstelbaar zij-element:
208 / 229 / 250 cm

Combinatiebank met voetenbank
(ARB-PSZ)*

(Zeer diepe) afsluitende fauteuil
met voetenbank ((Ü-)ASS-PSZ)*
Zitbreedte: 84 / 105 cm
Totale breedte:
met smal zij-element: 94 / 115 cm
met breed zij-element: 99 / 120 cm
met verstelbaar zij-element: 114 / 135 cm

210 cm

189 cm

Zitbreedte: 126 cm

Zitbreedte: 189 cm

Zitbreedte: 210 cm

Aanbouwbank (ARB)

Totale breedte:
met smalle zij-elementen: 209 cm
met brede zij-elementen: 219 cm
met verstelbare zij-elementen: 249 cm

Totale breedte:
met smalle zij-elementen: 230 cm
met brede zij-elementen: 240 cm
met verstelbare zij-elementen: 270 cm

Zitbreedte (= totale breedte): 126 / 147 cm
Zitbreedte (= totale breedte): 147 / 168 cm

Afsluitende combinatiebank (A-ARB)*

Hoek-aanbouwbank (E-ARB)*
Zitbreedte: 147 / 168 cm
Breedte totale met zij-element smal:
157 / 178 cm

Zitbreedte (= totale breedte): 147 / 168 cm

* Deze elementen zijn in de linkeruitvoering afgebeeld. Zij
zijn ook in spiegelbeeld als rechter uitvoering verkrijgbaar.
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de zij-elementen.

de pootvarianten.

Voor nog meer comfort staan u bij de Rolf Benz VIDA zij-elementen in 2 breedten en elk in 2 hoogten ter beschikking – waarmee u
ook uw geheel persoonlijke designvoorkeuren kunt benadrukken. Bij alle zij-elementen kunt u kiezen uit verschillende pootvarianten
(zie blz. 21). Als alternatief voor de vaste zij-elementen kan ook een verstelbaar zij-element worden gekozen. De breedte van de zijelementen (smal: 10 cm, breed: 15 cm, verstelbaar: 9 cm) heeft invloed op de totale breedte van de modellen. De totale hoogte
van de zij-elementen is van de keuze van de zithoogte afhankelijk (zie blz. 23).

Door de keuze van de poten brengt u uw persoonlijke designvoorliefdes tot uitdrukking en kunt u Rolf Benz VIDA optimaal aan
uw woonstijl aanpassen. Van hout of van metaal, als slede, beugel of ronde poot – alle varianten zijn perfect op de verschillende
zij-elementen afgestemd.

smal, laag

Houten beugel in eiken of noten

Metalen poot, matchroom

Metalen beugel, parelmat of
glanzend chroom

Slede, parelmat of glanzend
chroom (zijelement smal)

Slede, parelmat of glanzend
chroom (zijelement breed)

smal, hoog

breed, laag

breed, hoog

verstelbaar

smal, laag, tot op de vloer

smal, hoog, tot op de vloer

breed, laag, tot op de vloer
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Zij-element tot op de vloer

breed, hoog, tot op de vloer
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het kussencomfort.

de zitdiepten.

Onverschillig of u de voorkeur geeft aan een wat vaster of een zacht zitcomfort – ook bij de stoffering laat Rolf Benz VIDA u alle
vrijheid. Kies uit 3 comforttrappen het zitcomfort dat het beste bij u past.

Voor uw persoonlijke eisen aan comfortabel zitten staan bij Rolf Benz VIDA twee zitdiepten ter beschikking. Voor rechtop zitten
is de zitdiepte 55 cm* aan te raden. De zitdiepte 62 cm* is ideaal voor grote lichaamsmaten en voor relaxed zitten.

ClassiC Comfort
Zacht, ergonomisch zitcomfort, door
perfect op elkaar afgestemde, verschillende hardheidsgraden van het polyetherschuim. De afdekking van de zittingkern met een opbollend omhulsel van
polyestervlies geeft het zitkussen een
ongedwongen, soft-zacht karakter in het
oppervlak.

lounge Comfort
Dieper, zacht ergonomisch zitcomfort door
perfect op elkaar afgestemde verschillende
hardheidsgraden van het polyetherschuim.
De zittingkern wordt met een doorgestikte
mat omhuld die hoogwaardig verwerkt in
kamers ingedeeld is. De vulling bestaat uit
staafjes van schuimstof en polyestervezels.
Hierdoor krijgt de zitting een bijzonder zachte, op een donzen kussen lijkende optiek.
Afhankelijk van het bekledingsmateriaal
tekenen de kamers en de vulling zich verschillend sterk af.

Zitdiepte 55 cm*

Zitdiepte 62 cm*

Totale diepte: 88 cm

Totale diepte: 95 cm

de zithoogten.
De juiste zithoogte is beslissend voor comfortabel zitten. Kies bij Rolf Benz VIDA een van de twee zithoogten die bij uw
lichaamslengte en zitgewoonten passen.

nieuW:
lounge Plus
Aangenaam, zacht en ergonomisch zitcomfort door diverse, perfect op elkaar
afgestemde zeer hoogwaardige koudschuimlagen. De zittingkern wordt omgeven door een vliesmat. Daardoor krijgt
de zitting een aangename en zachte
uitstraling.
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* Denk er a.u.b. aan dat de zitdiepten en de
zithoogten in verband met het verschillende
rekgedrag van de stoffeermaterialen en de
verschillend opgebouwde vullingen (zie blz. 24)
variëren kunnen. De aangegeven maten kunnen
variëren.

Zithoogte 43 cm*

Zithoogte 45 cm*

totale hoogte incl.
rugkussen: 85 cm
hoogte zij-element: 55 cm (laag),
65 cm (hoog)

totale hoogte incl.
rugkussen: 87 cm
hoogte zij-element: 57 cm (laag),
67 cm (hoog)
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ROLF BENZ VIDA

///
///
///

Classic /
Lounge Plus

///

///
Lounge

///
///

!
SOB / ASO / E-ASO

67
65
57
55

45
43

87
85

158
137

67
65
57
55

45
43

Gesamttiefen
88
95
Diepte total

87
85

Zijdeel diepte
Seitenteiltiefe
86 88
Diepte total
Gesamttiefe

168
189
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Rückenhöhen
Rug hoogten

Zit
diepte
Sitztiefe

Sitzhöhen
Zit hoogten

55

Rückenhöhen
Rug hoogten

62

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

ASS-PSZ / Ü-ASS-PSZ

Seitenteilhöhen
Zijdeel hoogten

Zit hoogten
Sitzhöhen

ZitSitztiefe
diepte

Houten binnenframe
Stalen ondervering
Zitcomfort ”Classic”
Zitting van hoogwaardig polyurethaanschuim, opgebouwd in
lagen van verschillende dikten en hardheden die op elkaar
zijn afgestemd, afgedekt met een polyestervlieshoes
Zitcomfort ”Lounge”
Zitting van polyurethaanschuim, opgebouwd in lagen van
verschillende dikten en hardheden die op elkaar zijn afgestemd,
afgedekt met een mat met donskarakter, met in zakjes geplaatste
vulling van hoogwaardige schuimstofstaafjes en polyestervezels
Zitcomfort ”Lounge Plus”
Zitting van koudschuim, opgebouwd in lagen van verschillende
dikten en hardheden die op elkaar zijn afgestemd, afgedekt met
een polyestervlieshoes
Kussen met donskarakter, met in zakjes geplaatste vulling van
schuimstofstaafjes en polyestervezels
Poten van metaal of hout in verschillende uitvoeringen

Seitenteilhöhen
Zijdeel hoogten

Technische gegevens //

ASS-PSZ
Ü-ASS-PSZ

.

.

.

Zijdeel smal

Zijdeel breed

Zijdeel verstelbaar

.

.

.

–

–

.

.

82

65

SE VIDA

78

.

SOB VIDA/SB 126

186

156

146

.

.

.

SOB VIDA/SB 147

167

.

SOB VIDA/SB 168

.

.

188

.

198

219

209

.

.

SOB VIDA/SB 210

228

.

.

SOB VIDA/SB 189

207

177

249

.

230

270

240

.

.

ASO VIDA/SB 126*

156

141

136

.

ASO VIDA/SB 147*

.

.

.

177

162

157

.

.

.

ASO VIDA/SB 168*

178

ASO VIDA/SB 189*

199

E-ASO VIDA/SB 168*

E-ASO VIDA/SB 189*

204

219

.

.

ASO VIDA/SB 210*

.

.

.

198

183

220

188

209

225

193

214

240

208

229

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

ROLF BENZ VIDA

E-ASO VIDA/SB 210*

.

.

230

235

ASS-PSZ VIDA/SB 84*

.

.

.

94

.

250

114

99

.

.

Ü-ASS-PSZ VIDA/SB 105*

115

135

120

.

.

.

.

ARB-PSZ VIDA/SB 147*

147

A-ARB VIDA/SB 147*

147

.

ARB-PSZ VIDA/SB 168*

.

168

A-ARB VIDA/SB 168*

.

168

.

.

.

ARB VIDA/SB 126

126

REC VIDA*

168
60

ARB VIDA/SB 147

.
147

E-ARB VIDA/SB 147*

HCK VIDA

PB VIDA

60

42 44
102

157

E-ARB VIDA/SB 168*
178

* Deze elementen zijn als linker uitvoering afgebeeld, ze zijn echter ook in spiegelbeeld, in de rechter uitvoering leverbaar.
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60

42 44
60

102

ca. 224

ca. 262
ca. 88

ca. 325

ca. 88
ca. 168
VIDA A-ARB SB 168 / 55 li

VIDA ASS-PSZ / 84re

A-ARB SB 168/55 li.
ASS-PSZ 84 re.

VIDA E-ASO SB 168/55 re

VIDA ASO SB 126/55 li

ASO SB 126/55 li.
E-ASO SB 168/55 re.

ca. 188
ca. 266

ARB-PSZ 147 li.
E-ARB 168 li.
ASO 168 re.

VIDA ARB-PSZ 147 li

VIDA E-ARB 168 li VIDA ASO 168 re

Alle technische specificaties met betrekking tot de meubelprogramma’s waren actueel op het tijdstip waarop e.e.a. ter perse
ging; eventuele latere wijzigingen voorbehouden. Alle afmetingen zijn bij benadering. De afgebeelde bekledingsstoffen zijn
louter ter illustratie en kunnen afwijken van het origineel t.g.v. het drukprocédé. Basis voor uw keuze is steeds de actueel
beschikbare Rolf Benz collectie bij uw vakhandel.
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