
Modieus, strak, maar vooral afgewerkt met stijlvolle details zoals de opvallende vlindernaad. 

De Bayside is een modern vormgegeven loungebank, en is opgebouwd uit hoogwaardige 

materialen die ervoor zorgen dat je jarenlang woonplezier aan je bank beleeft. De bank heeft 

een elegante uitstraling door de metalen designpoten en is van een ongekende kwaliteit, 

precies wat je verwacht van een bank van Baenks.

BAYSIDE
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BAYSIDE; 
DIVERSITEIT IN OPSTELLINGEN

LOVESEAT

HOEKBANK

BANK

FAUTEUIL

Creëer met de diverse items de opstelling die perfect in je huis past; je hebt de keuze uit 

een fauteuil, een loveseat, een 2-zitsbank, een 2,5-zitsbank of een 3-zitsbank. Of kies je liever 

voor een hoekbank? Ook dat is mogelijk! Je kunt de set helemaal compleet maken met een 

bijpassende hocker. 
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VERFIJN EN MAAK BAYSIDE COMPLEET
Vorm Onderdeel Maten Bijzonderheden Poten Code

 Fauteuil h78 x b98 x d94 armbreedte 20 cm 4 1ALR

 Loveseat h78 x b125 x d94 armbreedte 26 cm 4 1,5ALR

 2-zits arm links h78 x b157 x d94 armbreedte 26 cm 2 2AL

 2-zits arm rechts h78 x b157 x d94 armbreedte 26 cm 2 2AR

 2-zitsbank h78 x b179x d94 armbreedte 26 cm 4 2ALR

 2,5-zits arm links h78 x b175 x d94 armbreedte 26 cm 2 2,5AL

 2,5-zits arm rechts h78 x b175 x d94 armbreedte 26 cm 2 2,5AR

 2,5-zitsbank h78 x b197 x d94 armbreedte 26 cm 4 2,5ALR

 3-zitsbank h78 x b214 x d94 armbreedte 26 cm 4 3ALR

Hoek met eiland 
links h78 x b198 x d96 4 E1ABL

Hoek met eiland 
rechts h78 x b198 x d96 4 E1ABR

Hocker h43 x b95 x d95 4 Hocker 
95x95

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

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

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.

Sierkussens zijn los bij te 
bestellen, zie model Dayton.

Bij de keuze voor door- 
stoffering van dit model, 
worden standaard zonder 
meerprijs 2 poten onder de 
doorgestoffeerde zijkant 
geplaatst. Los extra poten 
bestellen is niet nodig.

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

Baenks© 08-2020
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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 Bayside de traditionele waarden van het vakmanschap en een exclusieve  

stijl met de nieuwste en beste produktietechnieken.

Uniek zitcomfort
Bayside is voorzien van nosag-veren in de zitting. De zitkussens zijn 

voorzien van een kern van kwalitatief uitstekende pocketvering 

met een afdeklaag van HR-schuim, ook wel koudschuim 

genoemd. De rugleuning is gevuld met kwalitatief hoogwaardig 

polyetherschuim. Deze combinatie van hoogwaardige materialen 

zorgt ervoor dat de Bayside zich kan meten met de beste merken.

Sierlijke basis
De metalen designpoten combineren perfect bij de strakke lijnen 

van de Bayside. De metalen designpoten zijn beschikbaar in drie 

verschillende kleuren: zwart, geborsteld of chroom. Hiermee maak  

je jouw Bayside net een stukje persoonlijker.

Comfortabele luxe
Maak de bank Bayside nu helemaal compleet met de bijpassende Dayton accessoires zoals 

verschillende sierkussens, rolkussens en lendekussens. Door deze accessoires kun je een 

persoonlijk tintje geven aan je bank Bayside door te kiezen voor een mooie ton-sur-ton kleur  

of juist een opvallende contrastkleur.

HR-schuim

Pocketvering
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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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