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Door het doordachte ontwerp wordt het mogelijk om de West End in oneindig veel 

verschillende combinaties uit te voeren. Hierdoor past deze designbank in elke woonkamer.  

De strakke lijnen en opvallende siernaden geven dit model een fashionable uitstraling.  

Met West End haal je een comfortabele eyecatcher in huis!

WEST END
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WEST END; 
VEELZIJDIG IN ALLE OPZICHTEN

Leef je uit met de onuitputtelijke keuze aan mogelijkheden van de bank West End. Zo is 

deze moderne zitbank naast de hoekopstelling te verkrijgen als stijlvolle fauteuil, 2-zitsbank, 

2,5-zitsbank of comfortabele 3-zitsbank. Gun jezelf daarnaast extra comfort in huis met een 

heerlijke voetenbank, verkrijgbaar in 2 verschillende afmetingen, en lounge heerlijk weg in je 

West End bank.

HOEKBANK

3-ZITSBANK

FAUTEUIL
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VERFIJN EN MAAK WEST END COMPLEET
Vorm Onderdeel Maten Code Bijzonderheden

 Fauteuil h85 x b60 x d96 1LR arm 2x toevoegen

 2-zits zonder 
armvoorbereiding h85 x b140 x d96 2 

 
2-zits
armvoorbereiding 
links

h85 x b140 x d96 2L arm toevoegen

 
2-zits 
armvoorbereiding 
rechts

h85 x b140 x d96 2R arm toevoegen

 
2-zitsbank
(armvoorbereiding 
links+rechts)

h85 x b140 x d96 2LR arm 2x toevoegen

 
2-zits zonder 
armvoorbereiding + 
opbergruimte

h85 x b140 x d96 2S

 
2-zits 
armvoorbereiding 
links + opbergruimte

h85 x b140 x d96 2LS arm toevoegen

 
2-zits 
armvoorbereiding 
rechts + opbergruimte

h85 x b140 x d96 2RS arm toevoegen

 

2-zitsbank 
(armvoorbereiding 
links+rechts) + 
opbergruimte

h85 x b140 x d96 2LRS arm 2x toevoegen

 
2-zits zonder 
armvoorbereiding + 
slaapfunctie

h85 x b140 x d96 2FQ

2-zits 
armvoorbereiding 
links + slaapfunctie

h85 x b140 x d96 2FQL arm toevoegen

2-zits 
armvoorbereiding 
rechts + slaapfunctie

h85 x b140 x d96 2FQR arm toevoegen

2-zitsbank 
(armvoorbereiding 
links+rechts) + 
slaapfunctie

h85 x b140 x d96 2FQLR arm 2x toevoegen

West End afmetingen
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Baenks Bloomsbury_afmetingen_01

Let op: vermelde hoogtematen 
gelden voor standaard 
poothoogte; wanneer voor 
hogere poten gekozen 
wordt, worden de vermelde 
hoogtematen 3 cm hoger. 

Bij het samenstellen van de 
modellen; noteren van links 
naar rechts (voorstaand).

Bij de aangegeven maten 
kunnen afwijkingen ontstaan 
(ca. 5 cm).

Alle elementen zijn excl. 
de armleuning. De prijs en 
breedte van de armleuning 
dient toegevoegd te worden 
bij de samenstelling van een 
fauteuil/bank.

Bij Arm B zijn de poten 
niet voorgemonteerd 
i.v.m. voorkomen van 
transportschade. Bij Arm C zijn 
de poten voorgemonteerd.

Onder elke armleuning zitten 
standaard 2 poten. Waar nodig 
worden er standaard extra 
kunststof steunpoten onder 
een element geplaatst.

Baenks© 02-2022
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VERFIJN EN MAAK WEST END COMPLEET
Vorm Onderdeel Maten Code Bijzonderheden

 2,5-zits zonder 
armvoorbereiding h85 x b160 x d96 2,5

 
2,5-zits 
armvoorbereiding 
links

h85 x b160 x d96 2,5L arm toevoegen

 
2,5-zits 
armvoorbereiding 
rechts

h85 x b160 x d96 2,5R arm toevoegen

 
2,5-zitsbank 
(armvoorbereiding 
links+rechts)

h85 x b160 x d96 2,5LR arm 2x toevoegen

 
2,5-zits zonder 
armvoorbereiding + 
opbergruimte

h85 x b160 x d96 2,5S

 
2,5-zits 
armvoorbereiding 
links + opbergruimte

h85 x b160 x d96 2,5LS arm toevoegen

 
2,5-zits 
armvoorbereiding 
rechts + opbergruimte

h85 x b160 x d96 2,5RS arm toevoegen

 

2,5-zitsbank 
(armvoorbereiding 
links+rechts) + 
opbergruimte

h85 x b160 x d96 2,5LRS arm 2x toevoegen

2,5-zits zonder 
armvoorbereiding + 
slaapfunctie

h85 x b160 x d96 2,5FQ

2,5-zits 
armvoorbereiding 
links + slaapfunctie

h85 x b160 x d96 2,5FQL arm toevoegen

2,5-zits 
armvoorbereiding 
rechts + slaapfunctie

h85 x b160 x d96 2,5FQR arm toevoegen

2,5-zitsbank 
(armvoorbereiding 
links+rechts) + 
slaapfunctie

h85 x b160 x d96 2,5FQLR arm 2x toevoegen

3-zits zonder 
armvoorbereiding h85 x b180 x d96 3

3-zits 
armvoorbereiding 
links

h85 x b180 x d96 3L arm toevoegen

West End afmetingen
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De elementen kunnen enkel 
in dezelfde kleur, dezelfde stof 
en/of hetzelfde leder gemaakt 
worden; afwijkende kleuren, 
stoffen- en/of ledercombinaties 
zijn niet mogelijk. Uitvoeringen 
in leder hebben een andere 
vlakverdeling en/of stiknaden 
dan de uitvoering in stof.

Voor het koppelen van 
de elementen wordt een 
haaksysteem gebruikt.
.
Bij keuze voor doorstoffering 
worden standaard zonder 
meerprijs 2 standaard poten 
onder de doorgestoffeerde 
zijkant geplaatst. Los extra 
poten bestellen is niet nodig.
! Wordt er gekozen voor een 
poot met meerprijs dan dient 
er voor de doorgestoffeerde 
zijde wel 2 extra poten (per 
zijde) besteld te worden.

Sierkussens (zie model Dayton)
en hoofdsteun zijn los bij te 
bestellen.

Let op! De pictogrammen 
zijn voor verduidelijking en 
niet gelijk aan de werkelijke 
uitvoering.

Baenks© 02-2022
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VERFIJN EN MAAK WEST END COMPLEET
Vorm Onderdeel Maten Code Bijzonderheden

 
3-zits 
armvoorbereiding 
rechts

h85 x b180 x d96 3R arm toevoegen

 
3-zitsbank 
(armvoorbereiding 
links+rechts)

h85 x b180 x d96 3LR arm 2x toevoegen

 
Longchair 
armvoorbereiding 
links

h85 x b80 x d163 LL aantal poten 2 
arm toevoegen

 
Longchair 
armvoorbereiding 
rechts

h85 x b80 x d163 LR aantal poten 2 
arm toevoegen

 Armleuning links 
type B h57 x b20 x d96 AL B

 Armleuning rechts 
type B h57 x b20 x d96 AR B

 Armleuning links 
type C h57 x b16 x d96 AL C

 Armleuning rechts 
type C h57 x b16 x d96 AR C

 Hoek met eiland links h85 x b214 x d96 E1ABL aantal poten 4

 Hoek met eiland 
rechts h85 x b214 x d96 E1ABR aantal poten 4

Hoekelement klein h85 x b92 x d92 Sp.Kl aantal poten 3

Hocker 70x70 h42 x b70 x d70 Hocker 
70x70

Hocker 125x60 h42 x b125 x d60 Hocker 
125x60

Hoofdsteun h50 x b50 x d18 Kopf-
stutze

West End afmetingen
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Bij het samenstellen van de 
modellen; noteren van links 
naar rechts (voorstaand). Bij de 
aangegeven maten kunnen 
afwijkingen ontstaan (ca. 5 cm).

Voor orders met hoofdsteun 
altijd voorstaand aangeven 
waar deze gemonteerd dient 
te worden. Bij elementen 
hoek met eiland de gewenste 
montage van de hoofdsteun 
op de juiste plaats aangeven. 

Let op: vermelde hoogtematen 
gelden voor standaard 
poothoogte; wanneer voor 
hogere poten gekozen 
wordt, worden de vermelde 
hoogtematen 3 cm hoger.

Prijs en breedte van de 
armleuning dient toegevoegd 
te worden bij samenstelling 
van een fauteuil/bank.

Bij Arm B zijn de poten 
niet voorgemonteerd 
i.v.m. voorkomen van 
transportschade. Bij Arm C zijn 
de poten voorgemonteerd.

Waar nodig worden er 
standaard extra kunststof 
steunpoten onder een element 
geplaatst.

Baenks© 02-2022
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DETAILLERING

MAAK HET DESIGN COMPLEET

Bonell-vering

HR-schuim

Ultiem zitcomfort & passie voor kwaliteit
Baenks stelt zichzelf ten doel een ultiem zitcomfort te leveren. Elk zitmeubel wordt daarom 

gemaakt uit een selectie van de meest hoogwaardige en duurzame materialen. Baenks 

combineert bij de West End de traditionele waarden van het vakmanschap en een exclusieve 

stijl met de nieuwste en beste produktietechnieken.

Perfect zitcomfort
Bij West End bieden we de keuze uit twee typen zitcomfort. West End wordt standaard 

uitgevoerd met nosag-vering met daarop bonell-vering. Daarnaast kun je bij model West End 

tegen meerprijs kiezen voor de optie boxspring met een bovenlaag van Memory-foam. 

De rug wordt in beide gevallen voorzien van een kussen van comfortabel en hoogwaardig 

polyether schuim.

Memory-foam 

Boxspring (pocketvering)

HR-schuim
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DETAILLERING

MAAK HET DESIGN COMPLEET

Luxe basis
Model West End is mogelijk met 2 verschillende armleuningen waarmee je een eigen look en 

zithoogte kunt creëren. Je hebt de keuze uit een rechte brede armleuning van 20 cm (Arm B) 

welke hoog op de poot staat. Of een rechte smalle armleuning van 16 cm (Arm C) welke bijna tot 

op de grond doorloopt.

Daarnaast biedt West End twee soorten metalen poten in de kleur zwart of chroom. Of kies 

voor een houte poot in de kleur: zwart, natuur, els, eiken, wengé, noten, mahonie, koloniaal, 

licht kersen of donker kersen. De poten zijn in 2 hoogtematen mogelijk. Hierdoor kun je de 

zithoogte bepalen welke voor jou het meest comfortabel is. Check altijd goed welke zithoogte 

wordt bereikt met de gekozen armleuning en poot. Let op: niet alle poten kunnen onder elke 

armleuning. Vraag de adviseurs van Baenks naar de mogelijkheden.

Arm B Arm C
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DETAILLERING

MAAK HET DESIGN COMPLEET

Comfortabele luxe
De 2- en 2,5-zitselementen van model West End bieden de mogelijkheid te kiezen voor een 

handige opbergruimte of slaapfunctie. De slaapfunctie is enkel leverbaar bij een uitvoering in stof.

Voor een ultiem zitcomfort biedt West End een voorgemonteerde hoofdsteun. Extra 

voorgemonteerde hoofdsteunvoorzieningen op de rugleuning zijn mogelijk tegen meerprijs.
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DETAILLERING

Accentueer de strakke belijning
Model West End wordt standaard geleverd met een meekleurend stiksel. Je kunt West End

ook een eigen touch geven door te kiezen voor een uitvoering met een contraststiksel. 

Hiermee accentueer je de strakke lijnen van dit model. Het contraststiksel is mogelijk op

vele stoffen en alle microleders en ledersoorten. Niets is te gek, leef je helemaal uit en 

creëer zo je eigen West End.

 

Luxe accessoires
Maak jouw West End helemaal compleet met de bijpassende Dayton accessoires zoals

verschillende sierkussens, rolkussens en lendekussens. Geef West End een persoonlijk

tintje door een accessoire te kiezen in een mooie ton-sur-ton of een opvallende kleur.
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CONFECTIE

Baenks heeft oog voor kwalitatief hoogwaardige zitmeubels bekleed met stof of leder. 

De ambachtelijke verwerking van de bekleding resulteert in een oogstrelend design van elk 

zitmeubel. Baenks biedt een uitgebreide stof- en ledercollectie waaruit je zelf je favoriete 

bekleding en kleur kunt selecteren. 

Leder 
Baenks biedt een zorgvuldige selectie aan  

variëteiten in ledersoorten. Dit eerlijke 

natuurproduct geeft aan elk zitmeubel de 

beleving die jij wenst van trendkleur tot 

de touch. 

Stoffen
Baenks presenteert een uitgebreide, 

speciaal geselecteerde stoffencollectie voor 

alle zitmeubels. In deze collectie zijn vele 

soorten en kleuren geselecteerd volgens 

de actuele woontrends. 

HOOGWAARDIGE STOF- EN LEDERSOORTEN


