
Model Yorkdale heeft een stoere maar stijlvolle uitstraling en is van een ongekende kwaliteit, 

natuurlijk precies wat je verwacht van een hoekbank van Baenks. Ben je op zoek naar een  

grote loungebank die je zelf samen kunt stellen uit vele elementen dan is Yorkdale jouw bank. 

Alle elementen zijn doorgestoffeerd en voorzien van 4 poten, waardoor je ze vrij in de ruimte 

kunt plaatsen.

YORKDALE
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YORKDALE;  
DIVERSITEIT IN MOGELIJKHEDEN

Leef je uit met de ruime keuze aan combinaties van de bank Yorkdale. Er zijn vele elementen 

leverbaar om een hoekopstelling te creëren die perfect past in jouw woonkamer. Of kies voor 

een compacte 2-zitsbank of een classy loveseat in 3 royale breedtematen. 

HOEKBANK
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VERFIJN EN MAAK YORKDALE COMPLEET
Vorm Onderdeel Maten Poten Code

 1,5-zits klein  
zonder armen  
standaard zitdiepte

h84 x b100 x d105 4 7160 ST1

 1,5-zits klein arm links 
standaard zitdiepte h84 x b116 x d105 4 7427 ST1

 1,5-zits klein arm 
rechts standaard 
zitdiepte

h84 x b116 x d105 4 7428 ST1

 Loveseat klein  
standaard zitdiepte h84 x b132 x d105 4 4578 ST1

 1,5-zits zonder armen 
standaard zitdiepte h84 x b120 x d105 4 7150 ST1

 1,5-zits arm links  
standaard zitdiepte h84 x b136 x d105 4 7151 ST1

 1,5-zits arm rechts 
standaard zitdiepte h84 x b136 x d105 4 7153 ST1

 Loveseat  
standaard zitdiepte h84 x b152 x d105 4 7388 ST1

 
1,5-zits groot   
zonder armen  
standaard zitdiepte

h84 x b140 x d105 4 4940 ST1

 
1,5-zits groot   
arm links  
standaard zitdiepte

h84 x b156 x d105 4 4941 ST1

 
1,5-zits groot   
arm rechts  
standaard zitdiepte

h84 x b156 x d105 4 4943 ST1

 Loveseat groot   
standaard zitdiepte h84 x b172 x d105 4 4942 ST1

 2-zits zonder armen 
standaard zitdiepte h84 x b160 x d105 4 7400 ST1

 2-zits arm links  
standaard zitdiepte h84 x b176 x d105 4 7401 ST1
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Bij het samenstellen van de 
modellen; noteren van links 
naar rechts (voorstaand). 

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

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

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

Bij dit model wordt een 
krokodillenbek-systeem 
gebruikt om de elementen  
te koppelen.

Alle elementen zijn door-
gestoffeerd en kunnen daarom 
ook vrij in de ruimte geplaatst 
worden.

Model is mogelijk met 2 
zitdieptes; een combinatie 
van zitdieptes in een hoek-
opstelling is mogelijk door 
toepassing van het combi-
hoekelement.

Sier- en armkussens zijn los  
bij te bestellen. 

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

Baenks© 09-2021

b breedte
h hoogte
d diepte
zh zithoogte 44 cm
zd  zitdiepte 64 cm  

(diepe zit 84 cm /  
bij longchair 129 cm / 
bij longchair lang 149 cm) 

Armbreedte: 16 cm
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Vorm Onderdeel Maten Poten Code

 2-zits arm rechts  
standaard zitdiepte h84 x b176 x d105 4 7403 ST1

 2-zitsbank  
standaard zitdiepte h84 x b192 x d105 4 7402 ST1

 
Hoek  
met eiland links  
standaard zitdiepte

h84 x b223 x d105 4 7111 ST1

 
Hoek  
met eiland rechts 
standaard zitdiepte

h84 x b223 x d105 4 7113 ST1

 Hoekelement  
standaard zitdiepte h84 x b100 x d100 4 7120 ST1

 
1,5-zits  
met eiland links  
standaard zitdiepte

h84 x b186 x d105 4 7331 ST1

 
1,5-zits  
met eiland rechts 
standaard zitdiepte

h84 x b186 x d105 4 7333 ST1

Afsluitelement rond 
links 
standaard zitdiepte

h84 x b195 x d146 4 5291 ST1

Afsluitelement rond 
rechts 
standaard zitdiepte

h84 x b195 x d146 4 5293 ST1

 Tussenhocker 50x105 
standaard zitdiepte h44 x b50 x d105 4 7202 ST1

 Tussenhocker 80x105 
standaard zitdiepte h44 x b80 x d105 4 7735 ST1

 
Afsluithocker links 
50x105  
standaard zitdiepte

h44 x b50 x d105 4 7204 ST1

 
Afsluithocker rechts 
50x105  
standaard zitdiepte

h44 x b50 x d105 4 7207 ST1

 
Afsluithocker links 
80x105  
standaard zitdiepte

h44 x b80 x d105 4 7742 ST1

 
Afsluithocker rechts 
80x105  
standaard zitdiepte

h44 x b80 x d105 4 7748 ST1

VERFIJN EN MAAK YORKDALE COMPLEET
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Bij het samenstellen van de 
modellen; noteren van links 
naar rechts (voorstaand). 

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

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

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

Bij dit model wordt een 
krokodillenbek-systeem 
gebruikt om de elementen  
te koppelen.

Alle elementen zijn door-
gestoffeerd en kunnen daarom 
ook vrij in de ruimte geplaatst 
worden.

Model is mogelijk met 2 
zitdieptes; een combinatie 
van zitdieptes in een hoek-
opstelling is mogelijk door 
toepassing van het combi-
hoekelement.

Sier- en armkussens zijn los  
bij te bestellen. 

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

Baenks© 09-2021

b breedte
h hoogte
d diepte
zh zithoogte 44 cm
zd  zitdiepte 64 cm  

(diepe zit 84 cm /  
bij longchair 129 cm / 
bij longchair lang 149 cm) 

Armbreedte: 16 cm
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Vorm Onderdeel Maten Poten Code

 
1,5-zits klein  
zonder armen  
diepe zitdiepte

h84 x b100 x d125 4 7160 ST2

 
1,5-zits klein  
arm links  
diepe zitdiepte

h84 x b116 x d125 4 7427 ST2

 
1,5-zits klein  
arm rechts  
diepe zitdiepte

h84 x b116 x d125 4 7428 ST2

 Loveseat klein  
diepe zitdiepte h84 x b132 x d125 4 4578 ST2

 1,5-zits zonder armen 
diepe zitdiepte h84 x b120 x d125 4 7150 ST2

 1,5-zits arm links  
diepe zitdiepte h84 x b136 x d125 4 7151 ST2

 1,5-zits arm rechts 
diepe zitdiepte h84 x b136 x d125 4 7153 ST2

 Loveseat  
diepe zitdiepte h84 x b152 x d125 4 7388 ST2

 
1,5-zits groot  
zonder armen  
diepe zitdiepte

h84 x b140 x d125 4 4940 ST2

 
1,5-zits groot  
arm links  
diepe zitdiepte

h84 x b156 x d125 4 4941 ST2

 
1,5-zits groot  
arm rechts  
diepe zitdiepte

h84 x b156 x d125 4 4943 ST2

 Loveseat groot  
diepe zitdiepte h84 x b172 x d125 4 4942 ST2

 2-zits zonder armen 
diepe zitdiepte h84 x b160 x d125 4 7400 ST2

 2-zits arm links  
diepe zitdiepte h84 x b176 x d125 4 7401 ST2

VERFIJN EN MAAK YORKDALE COMPLEET
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Bij het samenstellen van de 
modellen; noteren van links 
naar rechts (voorstaand). 

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

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

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

Bij dit model wordt een 
krokodillenbek-systeem 
gebruikt om de elementen  
te koppelen.

Alle elementen zijn door-
gestoffeerd en kunnen daarom 
ook vrij in de ruimte geplaatst 
worden.

Model is mogelijk met 2 
zitdieptes; een combinatie 
van zitdieptes in een hoek-
opstelling is mogelijk door 
toepassing van het combi-
hoekelement.

Sier- en armkussens zijn los  
bij te bestellen. 

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

Baenks© 09-2021

b breedte
h hoogte
d diepte
zh zithoogte 44 cm
zd  zitdiepte 64 cm  

(diepe zit 84 cm /  
bij longchair 129 cm / 
bij longchair lang 149 cm) 

Armbreedte: 16 cm
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Vorm Onderdeel Maten Poten Code

 2-zits arm rechts 
diepe zitdiepte h84 x b176 x d125 4 7403 ST2

 2-zitsbank diepe 
zitdiepte h84 x b192 x d125 4 7402 ST2

 Hoek met eiland links 
diepe zitdiepte h84 x b223 x d125 4 7111 ST2

 
Hoek met eiland 
rechts  
diepe zitdiepte

h84 x b223 x d125 4 7113 ST2

 Hoekelement  
diepe zitdiepte h84 x b120 x d120 4 7120 ST2

 
1,5-zits met eiland 
links  
diepe zitdiepte

h84 x b186 x d125 4 7331 ST2

 
1,5-zits met eiland 
rechts  
diepe zitdiepte

h84 x b186 x d125 4 7333 ST2

Afsluitelement rond 
groot links 
diepe zitdiepte

h84 x b205 x d166 4 4057 ST2

Afsluitelement rond 
groot rechts 
diepe zitdiepte

h84 x b205 x d166 4 4058 ST2

 Tussenhocker 50x125 
diepe zitdiepte h44 x b50 x d125 4 7202 ST2

 Tussenhocker 80x125 
diepe zitdiepte h44 x b80 x d125 4 7735 ST2

 Afsluithocker links 
50x125 diepe zitdiepte h44 x b50 x d125 4 7204 ST2

 Afsluithocker rechts 
50x125 diepe zitdiepte h44 x b50 x d125 4 7207 ST2

 Afsluithocker links 
80x125 diepe zitdiepte h44 x b80 x d125 4 7742 ST2

VERFIJN EN MAAK YORKDALE COMPLEET
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Bij het samenstellen van de 
modellen; noteren van links 
naar rechts (voorstaand). 

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

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

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

Bij dit model wordt een 
krokodillenbek-systeem 
gebruikt om de elementen  
te koppelen.

Alle elementen zijn door-
gestoffeerd en kunnen daarom 
ook vrij in de ruimte geplaatst 
worden.

Model is mogelijk met 2 
zitdieptes; een combinatie 
van zitdieptes in een hoek-
opstelling is mogelijk door 
toepassing van het combi-
hoekelement.

Sier- en armkussens zijn los  
bij te bestellen. 

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

Baenks© 09-2021

b breedte
h hoogte
d diepte
zh zithoogte 44 cm
zd  zitdiepte 64 cm  

(diepe zit 84 cm /  
bij longchair 129 cm / 
bij longchair lang 149 cm) 

Armbreedte: 16 cm
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Vorm Onderdeel Maten Poten Code

 Afsluithocker rechts 
80x125 diepe zitdiepte h44 x b80 x d125 4 7748 ST2

 Longchair arm links h84 x b116 x d170 4 7121

 Longchair arm rechts h84 x b116 x d170 4 7123

 Longchair groot arm 
links h84 x b136 x d170 4 7921

 Longchair groot arm 
rechts h84 x b136 x d170 4 7923

Longchair lang arm 
links h84 x b116 x d190 4 6190

Longchair lang arm 
rechts h84 x b116 x d190 4 6191

Longchair lang groot 
arm links h84 x b136 x d190 4 6192

Longchair lang groot 
arm rechts h84 x b136 x d190 4 6193

Combi-hoekelement 
120x100 h84 x b120 x d100 4 5425

Combi-hoekelement  
100x120 h84 x b100 x d120 4 5435

Hocker 80x80 h44 x b80 x d80 4 9000

Hocker 100x100 h44 x b100 x d100 4 7820

Hocker 90x120 h44 x b90 x d120 4 7853

VERFIJN EN MAAK YORKDALE COMPLEET
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Bij het samenstellen van de 
modellen; noteren van links 
naar rechts (voorstaand). 

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

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

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

Bij dit model wordt een 
krokodillenbek-systeem 
gebruikt om de elementen  
te koppelen.

Alle elementen zijn door-
gestoffeerd en kunnen daarom 
ook vrij in de ruimte geplaatst 
worden.

Model is mogelijk met 2 
zitdieptes; een combinatie 
van zitdieptes in een hoek-
opstelling is mogelijk door 
toepassing van het combi-
hoekelement.

Sier- en armkussens zijn los  
bij te bestellen. 

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

Baenks© 09-2021

b breedte
h hoogte
d diepte
zh zithoogte 44 cm
zd  zitdiepte 64 cm  

(diepe zit 84 cm /  
bij longchair 129 cm / 
bij longchair lang 149 cm) 

Armbreedte: 16 cm
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Vorm Onderdeel Maten Poten Code

Sierkussen 40x40 h40 x b40 - 7804

 

Sierkussen 50x50 h50 x b50 - 7805

 

Sierkussen 60x60 h60 x b60 - 7806

 
Sierkussen 60x40 h40 x b60 - 9295

Sierkussen met volant 
75x75 h75 x b75 - 7546

Sierkussen met volant 
95x95 h95 x b95 - 7545

VERFIJN EN MAAK YORKDALE COMPLEET
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Bij het samenstellen van de 
modellen; noteren van links 
naar rechts (voorstaand). 

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

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

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

Bij dit model wordt een 
krokodillenbek-systeem 
gebruikt om de elementen  
te koppelen.

Alle elementen zijn door-
gestoffeerd en kunnen daarom 
ook vrij in de ruimte geplaatst 
worden.

Model is mogelijk met 2 
zitdieptes; een combinatie 
van zitdieptes in een hoek-
opstelling is mogelijk door 
toepassing van het combi-
hoekelement.

Sier- en armkussens zijn los  
bij te bestellen. 

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

Baenks© 09-2021

b breedte
h hoogte
d diepte
zh zithoogte 44 cm
zd  zitdiepte 64 cm  

(diepe zit 84 cm /  
bij longchair 129 cm / 
bij longchair lang 149 cm) 

Armbreedte: 16 cm
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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 Yorkdale de traditionele waarden van het vakmanschap en een exclusieve 

stijl met de nieuwste en beste produktietechnieken.

Uniek zitcomfort
Een bank moet functioneel maar ook heerlijk comfortabel zijn. Model Yorkdale van Baenks 

weet deze kenmerken als geen ander te combineren. Yorkdale is voorzien van nosag-veren 

in de zitting. Hier bovenop zijn de zit- en rugkussens van de hoekbank Yorkdale uitgevoerd 

met HR-schuim, het kenmerkende comfort wordt vervolgens verkregen doordat de kussens 

voorzien zijn van een royale laag veren gemengd met synthetische vezels. De nonchalante 

uitstraling wordt door middel van deze kussenvulling gecreëerd, daardoor dienen de kussens 

regelmatig opgeklopt te worden.

Comfortabele luxe
Wat de Yorkdale uniek maakt, zijn de vele zitelementen die verkrijgbaar zijn in 2 zitdieptes. 

Standaard zijn de elementen voorzien van een royale zitdiepte van 64 centimeter, maar 

wanneer je echt wilt loungen in optima forma kun je kiezen voor de diepe elementen  

waarbij een zitdiepte van 84 centimeter van toepassing is. Daarnaast is er een rechthoekig 

combi-hoekelement leverbaar waarmee je aan de ene zijde kunt kiezen voor een standaard 

zitdiepte en vervolgens aan de andere zijde door kunt combineren met diepe elementen.

Veren

HR-schuim
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DETAILLERING

MAAK HET DESIGN COMPLEET

Sierlijke basis 
Bij model Yorkdale heb je de mogelijkheid om te kiezen uit mooi vormgegeven poten.  

Deze metalen poten combineren goed bij de stijlvolle lijnen van de hoekbank Yorkdale.  

Er zijn 2 varianten leverbaar: een strakke hoekpoot, welke in glanzend chroom of mat zwart 

mogelijk is. Of een wat rankere uitvoering welke in glanzend chroom, mat zwart of goudkleur 

(deze laatste tegen meerprijs) beschikbaar is. Hiermee maak je de hoekbank Yorkdale net  

een stukje persoonlijker.

Luxe accessoires 
Maak de Yorkdale nu helemaal compleet met bijpassende sier- en armkussens. Hiermee kun je 

een persoonlijk tintje geven aan de Yorkdale door te kiezen voor een mooie ton-sur-ton kleur of 

juist een opvallende contrastkleur.

Hoekpoot 506
chroom glanzend

Hoekpoot 865 
mat zwart

Poot 906  
chroom glanzend

Poot 908
mat zwart

Poot 328
goudkleur
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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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