
Mix & Match in het kwadraat, dat is model Jamison; oneindig veel combinaties zijn denkbaar. 

Dit model heeft een schitterende uitstraling en is van een ongekende kwaliteit; al je 

verwachtingen van een bank van Baenks worden met model Jamison waargemaakt. 

JAMISON
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FAUTEUIL

JAMISON; 
VEELZIJDIG IN ALLE OPZICHTEN

HOEKBANK

Extreem uitgebreide mogelijkheden, dat biedt de Jamison. Je kunt jouw droombank volledig 

samenstellen door de keuze uit vele elementen, diverse armleuningen, poten in hout of metaal 

(ook in diverse hoogtes), 3 actuele zitfronten, 3 neksteunen in 5 breedtematen en 3 rughoogtes 

waarmee je je eigen comfort kunt bepalen. Daarnaast heb je de keuze uit verschillende 

zitcomforts en rugcomforts, dus niets staat je in de weg om je droombank samen te stellen!

ELEMENTENBANK
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VERFIJN EN MAAK JAMISON COMPLEET
Vorm Onderdeel Maten Poten Code

 1-zits zonder armen 
(60) h82 x b60 x d90 0 C060

 1,5-zits zonder armen 
(70) h82 x b70 x d90 0 C070

 1,5-zits zonder armen 
(80) h82 x b80 x d90 0 C080

 1,5-zits zonder armen 
(90) h82 x b90 x d90 0 C090

 1,5-zits zonder armen 
(120) h82 x b120 x d90 0 C120

 2-zits zonder armen 
(2x60) h82 x b120 x d90 0 B060

 2,5-zits zonder armen 
(2x70) h82 x b140 x d90 0 B070

 2,5-zits zonder armen 
(2x80) h82 x b160 x d90 0 B080

 3-zits zonder armen 
(2x90) h82 x b180 x d90 0 B090

 3-zits zonder armen 
(3x60) h82 x b180 x d90 0 A060

 1-zits met eiland links h82 x b118 x d90 2 X65V

 1-zits met eiland 
rechts h82 x b118 x d90 2 X65H

 Hoek met eiland links h82 x b210 x d92 5 X65VHJ

 Hoek met eiland 
rechts h82 x b210 x d92 5 HJX65H

Jamison afmetingen
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De vermelde zithoogte is 
gebaseerd op poothoogte 
16 cm; bij poothoogte 20 cm 
wordt de zithoogte 51 cm en 
bij poothoogte 12 cm wordt 
zithoogte 43 cm.

De vermelde rughoogte 
is gebaseerd op Comfort-
rugkussen (46 cm; midden); 
bij Design-rugkussen (40 cm; 
laag) wordt rughoogte 76 cm 
en bij Ergonomic-rugkussen 
(52 cm; hoog) wordt rughoogte 
88 cm. 

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

Baenks© 05-2021
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VERFIJN EN MAAK JAMISON COMPLEET
Vorm Onderdeel Maten Poten Code

 Longchair (70) 
z/a tbv arm links h82 x b70 x d176 3 T070V

 Longchair (70) 
z/a tbv arm rechts h82 x b70 x d176 3 T070H

 Longchair (80) 
z/a tbv arm links h82 x b80 x d176 3 T080V

 Longchair (80) 
z/a tbv arm rechts h82 x b80 x d176 3 T080H

 Longchair (90) 
z/a tbv arm links h82 x b90 x d176 3 T090V

 Longchair (90) 
z/a tbv arm rechts h82 x b90 x d176 3 T090H

 Hoekelement h82 x b92 x d92 4 HJ

 Hocker 60x60 h46 x b60 x d60 4 L60

 Hocker 70x60 h46 x b70 x d60 4 L70

 Hocker 80x60 h46 x b80 x d60 4 L80

 Hocker 90x60 h46 x b90 x d60 4 L90

 Armleuning A links h61 x b14 x d87 2 AR5V

 Armleuning A rechts h61 x b14 x d87 2 AR5H

 Armleuning B links h67 x b16 x d87 2 AR24V

Jamison afmetingen
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De poten zijn niet voor-
gemonteerd i.v.m. voorkomen 
van transportschade.

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

Uitvoeringen in leder hebben 
een andere vlakverdeling en/
of stiknaden dan de uitvoering 
in stof.

Bij dit model wordt een 
haaksysteem gebruikt om de 
elementen te koppelen. 

Sierkussens, armkussens en 
lendekussens zijn los bij te 
bestellen.

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

Baenks© 05-2021
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VERFIJN EN MAAK JAMISON COMPLEET
Vorm Onderdeel Maten Poten Code

 Armleuning B rechts h67 x b16 x d87 2 AR24H

 Armleuning C links 
(knikfunctie) h68/62 x b17/26 x d89 2 AR1VO

 Armleuning C rechts 
(knikfunctie) h68/62 x b17/26 x d89 2 AR1HO

 Neksteun (60) 
comfort b60 - N14F60 Comfort

 Neksteun (70) 
comfort b70 - N14F70 Comfort

 Neksteun (80) 
comfort b80 - N14F80 Comfort

 Neksteun (90) 
comfort b90 - N14F90 Comfort

 Neksteun (120) 
comfort b120 - N14F120 Comfort

 Neksteun (60) 
design b60 - N13F60 Design

 Neksteun (70) 
design b70 - N13F70 Design

 Neksteun (80) 
design b80 - N13F80 Design

 Neksteun (90) 
design b90 - N13F90 Design

 Neksteun (120) 
design b120 - N13F120 Design

 Neksteun (60) 
ergonomic b60 - NF60 Ergonomic
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De vermelde zithoogte is 
gebaseerd op poothoogte 
16 cm; bij poothoogte 20 cm 
wordt de zithoogte 51 cm en 
bij poothoogte 12 cm wordt 
zithoogte 43 cm.

De vermelde rughoogte 
is gebaseerd op Comfort-
rugkussen (46 cm; midden); 
bij Design-rugkussen (40 cm; 
laag) wordt rughoogte 76 cm 
en bij Ergonomic-rugkussen 
(52 cm; hoog) wordt rughoogte 
88 cm. 

Bij het samenstellen van de 
modellen; noteren van links 
naar rechts (voorstaand). Bij de 
aangegeven maten kunnen 
afwijkingen ontstaan (ca. 5 cm).
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VERFIJN EN MAAK JAMISON COMPLEET
Vorm Onderdeel Maten Poten Code

 Neksteun (70) 
ergonomic b70 - NF70 Ergonomic

Neksteun (80) 
ergonomic b80 - NF80 Ergonomic

Neksteun (90) 
ergonomic b90 - NF90 Ergonomic

Neksteun (120) 
ergonomic b120 - NF120 Ergonomic
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De poten zijn niet voor-
gemonteerd i.v.m. voorkomen 
van transportschade.

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

Uitvoeringen in leder hebben 
een andere vlakverdeling en/
of stiknaden dan de uitvoering 
in stof.

Bij dit model wordt een 
haaksysteem gebruikt om de 
elementen te koppelen. 

Sierkussens, armkussens en 
lendekussens zijn los bij te 
bestellen.

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

MAAK HET DESIGN COMPLEET

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 Jamison de traditionele waarden van het vakmanschap en een exclusieve 

stijl met de nieuwste en beste produktietechnieken.

Perfect zitcomfort
Ervaar het uitstekende zitcomfort van de Jamison hoekbank, waarbij je kunt kiezen uit diverse 

typen zit- en rugcomforts. Jamison wordt standaard voorzien van nosag-veren in de zitting, 

ook wel zigzag veren genoemd. De voornaamste eigenschap van nosag-vering is dat deze een 

comfortabele zit garandeert. Standaard is het zitkussen voorzien van een kern van uitstekende 

koudschuim. Tegen meerprijs kun je bij model Jamison kiezen voor stevige pocketvering of 

zachte foam sticks. Wanneer je voor foam sticks kiest, wordt de vulling in de rug altijd een mix 

van dons en synthetische vezels. Bij de zit in koudschuim of pocketvering kun je als rugvulling 

kiezen voor kwalitatief hoogwaardig polyetherschuim, of tegen meerprijs koudschuim. 

Daarnaast kun je uit 3 hoogtes kiezen voor de rugkussens; laag (design; 40 cm), midden 

(comfort; 46 cm) of hoog (ergonomic; 52 cm). 

HR-schuim HR-schuim

Pocketvering

Foam sticks

HR-schuim
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DETAILLERING

MAAK HET DESIGN COMPLEET

Luxe basis 
De Jamison is te verkrijgen met verschillende armleuningen. Met deze armleuningen kun je zelf 

het uiterlijk van de Jamison bepalen. Je hebt de keuze uit een rechte 16 cm brede armleuning (A), 

een schuine 14 cm brede armleuning (B) of een armleuning met knikfunctie van 17 cm breed (C). 

Daarnaast kun je bij model Jamison kiezen uit diverse poten en poothoogtes in hout of metaal. 

De metalen poten zijn in zwart of geborsteld mogelijk, en er is zelfs een designpoot in koperkleur 

verkrijgbaar. Daarnaast is Jamison mogelijk met beuken of eiken poten in vele kleuren.

Arm C 
met knikfunctie 

Arm B

h12 cm | 007-X
h16 cm | 015-X
h20 cm | 014-X

h16 cm | 2H1-X
h20 cm | 2G9-X

h16 cm
2H4K  zwart
2H4B geborsteld

h20 cm
2H3K  zwart 
2H3B geborsteld

Optie design-poot
h16 cm
2M1K5 zwart
2M1B geborsteld
2M1V7 koper

Arm A
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DETAILLERING

MAAK HET DESIGN COMPLEET

Comfortabele luxe
Jamison biedt de mogelijkheid om een relaxfunctie met motor te kiezen bij de 1-zits en 1,5-zits 

elementen, waarmee je de rugleuning naar achter en voetgedeelte omhoog kunt verstellen. 

Deze relaxfunctie kan met optie accu geleverd worden. Voor een optimaal comfort combineer 

je de relaxfunctie met een neksteun; hierbij heb je keuze uit 3 modellen en 5 breedtematen 

(60, 70, 80, 90 en 120 cm):

Chique accessoires 
Maak Jamison nu helemaal compleet met de bijpassende Jamison accessoires zoals verschillende 

sierkussens en lendekussens. Tevens kun je met deze accessoires een persoonlijk tintje geven aan 

je bank, door te kiezen voor een mooie ton-sur-ton kleur of juist een opvallende contrastkleur.

Geef je eigen uitstraling aan model Jamison door te kiezen uit 3 verschillende zitfronten zoals; 

block, rail seat of sandwich. Het zitfront sandwich is niet mogelijk in combinatie met een 

zitcomfort van foam sticks. 

blockrail seat

neksteun 
comfort

neksteun 
design

neksteun 
ergonomic

sandwich

relaxfunctie 
met motor
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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
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