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Extreem comfortabele bank op een rank frame en sierlijke zwart metalen poten. De Skygate 

is strak vormgegeven en opgebouwd uit hoogwaardige materialen die ervoor zorgen dat je 

jarenlang woonplezier aan je zitmeubel beleeft. Skygate heeft een elegante uitstraling door 

de metalen design-poten en is van een ongekende kwaliteit, precies wat je verwacht van een 

meubel van Baenks.

SKYGATE
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SKYGATE;  
DIVERSITEIT IN MOGELIJKHEDEN

HOEKBANK RONDE ARMKUSSENS

Leef je uit met de ruime keuze aan combinaties van de bank Skygate. Zo is deze moderne 

zitbank te verkrijgen als een compacte 2-zitsbank, een charmante 2,5-zitsbank of een royale 

3-zitsbank. Daarnaast zijn er 4 verschillende samenstellingen mogelijk als hoekbank, zodat 

deze perfect past in je woonkamer! 

HOEKBANK VIERKANTE ARMKUSSENS
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VERFIJN EN MAAK SKYGATE COMPLEET
Vorm Onderdeel Maten Poten Code

2-zitsbank h81 x b130 x d87 4 poten 2 seat

2,5-zits arm links h81 x b155 x d87 4 poten 2,5 seat arm L

 2,5-zits arm rechts h81 x b155 x d87 4 poten 2,5 seat arm R

 2,5-zitsbank h81 x b160 x d87 4 poten 2,5 seat

 3-zits arm links h81 x b185 x d87 4 poten 3 seat arm L

 3-zits arm rechts h81 x b185 x d87 4 poten 3 seat arm R

 3-zitsbank h81 x b190 x d97 4 poten 3 seat

 Hoek met eiland 
arm links h81 x b86 x d178 4 poten Corner sitting 

island L

 Hoek met eiland 
arm rechts h81 x b86 x d178 4 poten Corner sitting 

island R

 Armkussen rond 
tbv. bank links h23 x b25 x d55 - Arm pillow 

round left

 Armkussen rond 
tbv. bank rechts h23 x b25 x d55 - Arm pillow 

round right

 Armkussen vierkant 
tbv. bank links h23 x b25 x d55 - Arm pillow 

square left

 Armkussen vierkant 
tbv. bank rechts h23 x b25 x d55 - Arm pillow 

square right

Skygate 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).

De poten zijn niet voorgemon-
teerd i.v.m. voorkomen van 
transportschade.

Uitvoeringen in stof en 
microleder hebben dezelfde 
vlakverdeling /stiknaden.

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

Elke arm is standaard voorzien 
van armkussen (rond of 
vierkant) in dezelfde bekleding 
als de bank; extra armkussens 
in elke gewenste bekleding zijn 
los bij te bestellen. 

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

Baenks© 10-2021
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VERFIJN EN MAAK SKYGATE COMPLEET
Vorm Onderdeel Maten Poten Code

Armkussen rond tbv. 
hoek met eiland links h23 x b25 x d150 -

Arm pillow 
round left 
for CSI

 Armkussen rond tbv. 
hoek met eiland rechts h23 x b25 x d150 -

Arm pillow 
round right 
for CSI

 Armkussen vierkant tbv. 
hoek met eiland links h23 x b25 x d150 -

Arm pillow 
square left 
for CSI

 Armkussen vierkant tbv. 
hoek met eiland rechts h23 x b25 x d150 -

Arm pillow 
square right 
for CSI

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 voorgemon-
teerd i.v.m. voorkomen van 
transportschade.

Uitvoeringen in stof en 
microleder hebben dezelfde 
vlakverdeling /stiknaden.

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

Elke arm is standaard voorzien 
van armkussen (rond of 
vierkant) in dezelfde bekleding 
als de bank; extra armkussens 
in elke gewenste bekleding zijn 
los bij te bestellen. 

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

Baenks© 10-2021

Skygate afmetingen
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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 Skygate 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 Skygate van Baenks 

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

in de zitting. De zitkussens zijn van kwalitatief hoogwaardig comfortschuim, afgedekt met 

een toplaag van synthetische vezels. De rugleuningen zijn voorzien van HR-schuim, ook wel 

koudschuim genoemd. Deze combinatie van hoogwaardige materialen zorgt ervoor dat de 

Skygate zich kan meten met de beste merken.

Comfort-schuim
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DETAILLERING

MAAK HET DESIGN COMPLEET

Comfortabele luxe 
Model Skygate is te verkrijgen met 2 verschillende armleuningen. Met deze armleuningen kun 

je zelf het uiterlijk van de Skygate bepalen. Kies je voor de classy uitvoering met afgeronde 

armkussens, of toch liever voor de kubistische uitvoering met vierkante armkussens? Aan jou de 

keuze! Elke armleuning wordt standaard geleverd inclusief 1 armkussen in dezelfde bekleding. 

Je kunt extra losse armkussens bestellen in elke gewenste bekleding om een contrast of 

andere look te geven aan je bank Skygate.

Sierlijke basis  
Skygate wordt geleverd met slank vormgegeven zwart metalen poten. De poten benadrukken 

hierdoor het ranke design van de bank. 

Vierkant armkussen Rond armkussen
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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 microledercollectie waaruit je zelf je favoriete

bekleding en kleur kunt selecteren. 

Baenks presenteert naast een uitgebreide, 

speciaal geselecteerde stoffencollectie, 

ook microleder voor alle zitmeubels. 

In deze collectie zijn vele soorten en 

kleuren geselecteerd volgens de actuele 

woontrends.

Microleder bestaat uit een toplaag van 

microvezel stof met daaronder leder 

wat zorgt voor zeer rijke grip en goede 

stabiliteit. Bij microleder ondergaat de 

toplaag nog een extra behandeling, wat 

een mooie touch geeft.

HOOGWAARDIGE STOF- EN MICROLEDERSOORTEN


