
Functioneel maar ook heerlijk comfortabel; model Dardania weet deze kenmerken als geen 

ander te combineren. De Dardania straalt één en al comfort uit en is de ideale loungebank om 

heerlijk in te ontspannen. Extreem comfortabel door de standaard verstelbare hoofdsteunen 

en armleuningen. In combinatie met de royale zit- en rugkussens en de ranke zwarte metalen 

designpoten wordt deze bank een eyecatcher in jouw woonkamer.

DARDANIA

7 JAAR GARANTIE  |  HET BESTE ZITCOMFORT  |  VAKKUNDIGE BEZORGING  |  www.baenks.nl



DARDANIA; 
VEELZIJDIG IN ALLE OPZICHTEN

2,5-ZITSBANK

3-ZITSBANK MET 2 RELAXFUNCTIES

Oneindig veel mogelijkheden, dat biedt de Dardania. Je kunt jouw droombank volledig 

samenstellen door de keuze uit diverse elementen en uitvoeringen. Denk aan een mooie 

hoekbank met een longchair of een royale 2,5-zitsbank. Daarnaast heb je de keuze uit 

verschillende opties zoals een elektrisch verstelbare relaxfunctie, elektrisch verstelbare 

hoofdsteun of een bies om de slanke armleuning te accentueren, dus genoeg keuze om je 

wensen naar behoefte in te vullen.
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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 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.

Manueel verstelbare hoofd-
steun en manueel verstelbare 
armleuning zijn standaard bij 
dit model.

De vaste elementen 1-zits, 
1,25-zits en 1,5-zits zonder 
armleuningen of met 1 arm-
leuning kunnen niet met elkaar 
gecombineerd worden.

VERFIJN EN MAAK DARDANIA COMPLEET
Vorm Onderdeel Maten Poten / slede Code

1-zits zonder armen h85 x b71 x d117 0 1000V

 1-zits arm links h85 x b104 x d117 2 / 1 1001VK

 1-zits arm rechts h85 x b104 x d117 2 / 1 1003VK

 1-zits zonder armen met 
elektrische relaxfunctie h85 x b71 x d117 0 1000VM

 1-zits arm links met elek-
trische relaxfunctie h85 x b104 x d117 2 / 1 1001VKM

 1-zits arm rechts met 
elektrische relaxfunctie h85 x b104 x d117 2 / 1 1003VKM

 

1-zits zonder armen met 
elektrische relaxfunctie 
+ elektrisch verstelbare 
hoofsteun

h85 x b71 x d117 0 1000VMEK

 

1-zits arm links met 
elektrische relaxfunctie 
+ elektrisch verstelbare 
hoofsteun

h85 x b104 x d117 2 / 1 1001VKMEK

 

1-zits arm rechts met 
elektrische relaxfunctie 
+ elektrisch verstelbare 
hoofsteun

h85 x b104 x d117 2 / 1 1003VKMEK

 1,25-zits zonder armen h85 x b81 x d117 0 10250V

 1,25-zits arm links h85 x b114 x d117 2 / 1 10251VK

 1,25-zits arm rechts h85 x b114 x d117 2 / 1 10253VK

 
1,25-zits zonder armen 
met elektrische  
relaxfunctie

h85 x b81 x d117 0 10250VM

 1,25-zits arm links met 
elektrische relaxfunctie h85 x b114 x d117 2 / 1 10251VKM

Dardania afmetingen
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Bij de elektrische relaxfunctie 
adviseert de fabrikant de motor 
maximaal 2 minuten continu  
te belasten gevolgd door 
18 minuten pauze.

Voor extra gemak is een accu 
optioneel verkrijgbaar. Voor 
elementen met 2 motoren 
dienen 2 accu’s besteld te 
worden.

Bij elementen met een 
elektrische relaxfunctie is het 
optioneel ook mogelijk om 
te kiezen voor een elektrisch 
verstelbare hoofdsteun. 
Deze is enkel in combinatie 
met elektrische relaxfunctie 
leverbaar en dus niet mogelijk 
op een hoekelement, hoek met 
eiland of longchair.

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

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

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

Vorm Onderdeel Maten Poten / slede Code

1,25-zits arm rechts met 
elektrische relaxfunctie h85 x b114 x d117 2 / 1 10253VKM

1,25-zits zonder armen 
met elektrische  
relaxfunctie + elektrisch 
verstelbare hoofsteun

h85 x b81 x d117 0 10250VMEK

 

1,25-zits arm links met 
elektrische relaxfunctie 
+ elektrisch verstelbare 
hoofsteun

h85 x b114 x d117 2 / 1 10251VKMEK

 

1,25-zits arm rechts met 
elektrische relaxfunctie 
+ elektrisch verstelbare 
hoofsteun

h85 x b114 x d117 2 / 1 10253VKMEK

 1,5-zits zonder armen h85 x b91 x d117 0 1500V

 1,5-zits arm links h85 x b124 x d117 2 / 1 1501VK

 1,5-zits arm rechts h85 x b124 x d117 2 / 1 1503VK

 1,5-zits zonder armen met 
elektrische relaxfunctie h85 x b91 x d117 0 1500VM

 1,5-zits arm links met 
elektrische relaxfunctie h85 x b124 x d117 2 / 1 1501VKM

 1,5-zits arm rechts met 
elektrische relaxfunctie h85 x b124 x d117 2 / 1 1503VKM

 

1,5-zits zonder armen met 
elektrische relaxfunctie 
+ elektrisch verstelbare 
hoofsteun

h85 x b91 x d117 0 1500VMEK

 

1,5-zits arm links met 
elektrische relaxfunctie 
+ elektrisch verstelbare 
hoofsteun

h85 x b124 x d117 2 / 1 1501VKMEK

 

1,5-zits arm rechts met 
elektrische relaxfunctie 
+ elektrisch verstelbare 
hoofsteun

h85 x b124 x d117 2 / 1 1503VKMEK

Dardania afmetingen
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Vorm Onderdeel Maten Poten / slede Code

 2-zits arm links h85 x b173 x d117 2 / 1 2001VK

 2-zits arm rechts h85 x b173 x d117 2 / 1 2003VK

2-zitsbank h85 x b206 x d117 4 / 2 2002VK

 
2-zitsbank met  
elektrische relaxfunctie 
links (2-delig)

h85 x b208 x d117 4 / 2 4613VKM

 
2-zitsbank met  
elektrische relaxfunctie 
rechts (2-delig)

h85 x b208 x d117 4 / 2 4615VKM

 
2-zitsbank met  
elektrische relaxfunctie 
links + rechts (2-delig)

h85 x b208 x d117 4 / 2 4614VKM

 2,5-zits arm links h85 x b193 x d117 2 / 1 2501VK

 2,5-zits arm rechts h85 x b193 x d117 2 / 1 2503VK

 2,5-zitsbank h85 x b226 x d117 4 / 2 2502VK

 
2,5-zitsbank met  
elektrische relaxfunctie 
links (2-delig)

h85 x b228 x d117 4 / 2 4620VKM

 
2,5-zitsbank met  
elektrische relaxfunctie 
rechts (2-delig)

h85 x b228 x d117 4 / 2 4622VKM

 
2,5-zitsbank met  
elektrische relaxfunctie 
links + rechts (2-delig)

h85 x b228 x d117 4 / 2 4621VKM

Dardania afmetingen
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(bij longchair 143 cm) 
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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 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.

Manueel verstelbare hoofd-
steun en manueel verstelbare 
armleuning zijn standaard bij 
dit model.

De vaste elementen 1-zits, 
1,25-zits en 1,5-zits zonder 
armleuningen of met 1 arm-
leuning kunnen niet met elkaar 
gecombineerd worden.
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Vorm Onderdeel Maten Poten / slede Code

 3-zits arm links h85 x b213 x d117 2 / 1 3001VK

 3-zits arm rechts h85 x b213 x d117 2 / 1 3003VK

 3-zitsbank h85 x b246 x d117 4 / 2 3002VK

3-zitsbank met  
elektrische relaxfunctie 
links (2-delig)

h85 x b248 x d117 4 / 2 4630VKM

 
3-zitsbank met  
elektrische relaxfunctie 
rechts (2-delig)

h85 x b248 x d117 4 / 2 4632VKM

 
3-zitsbank met  
elektrische relaxfunctie 
links + rechts (2-delig)

h85 x b248 x d117 4 / 2 4631VKM

 Hoek met eiland links h85 x b117 x d242 4 / 2 6011V

 Hoek met eiland rechts h85 x b117 x d242 4 / 2 6013V

 Hoekelement h85 x b117 x d117 4 / - 8020V

 Longchair arm links h85 x b113 x d198 4 / 2 6021VK

 Longchair arm rechts h85 x b113 x d198 4 / 2 6023VK

Dardania afmetingen
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Bij de elektrische relaxfunctie 
adviseert de fabrikant de motor 
maximaal 2 minuten continu  
te belasten gevolgd door 
18 minuten pauze.

Voor extra gemak is een accu 
optioneel verkrijgbaar. Voor 
elementen met 2 motoren 
dienen 2 accu’s besteld te 
worden.

Bij elementen met een 
elektrische relaxfunctie is het 
optioneel ook mogelijk om 
te kiezen voor een elektrisch 
verstelbare hoofdsteun. 
Deze is enkel in combinatie 
met elektrische relaxfunctie 
leverbaar en dus niet mogelijk 
op een hoekelement, hoek met 
eiland of longchair.

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

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

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 Dardania de traditionele waarden van het vakmanschap en een 

exclusieve stijl met de nieuwste en beste produktietechnieken.

Perfect zitcomfort
De designbank Dardania heeft niet alleen een schitterende uitstraling, ook het zitcomfort 
laat niets te wensen over. Deze bank is standaard voorzien van nosag-veren in de zitting, ook 
wel zigzag veren genoemd. De voornaamste eigenschap van nosag-vering is dat deze een 
stabiele zit garandeert. De zitkussens zijn standaard uitgevoerd met een sandwich-vulling van 
hoogwaardig polyetherschuim in combinatie met comfortabel koudschuim. Daar bovenop ligt 
een deklaag van schuim en siliconenvezels, waardoor een nonchalant effect gecreëerd wordt. 
De rugleuningen zijn voorzien van kwalitatief hoogwaardig koudschuim, ook wel HR-schuim 
genoemd. Deze combinatie van hoogwaardige materialen zorgt ervoor dat Dardania zich kan 
meten met de beste merken. 

Mat van schuim + siliconen-vezels
HR-schuim
Polyeter-schuim
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DETAILLERING

MAAK HET DESIGN COMPLEET

Comfortabele luxe 
Model Dardania is standaard uitgevoerd met manueel verstelbare hoofdsteunen. Deze kun je 
eenvoudig in de juiste stand zetten waarmee je op elk gewenst moment de ondersteuning 
kiest die je nodig hebt, zodat jij optimaal kunt genieten in deze luxe bank. Per ruggedeelte is  
de hoofdsteun afzonderlijk te verstellen, je partner kan dus een andere stand kiezen dan jij.  
Zo vindt iedereen zijn favoriete plekje op deze prachtige bank.

Voor nog meer comfort is Dardania standaard uitgevoerd met verstelbare armleuningen.  

Dit biedt je de mogelijkheid om de armleuning eenvoudig in de juiste stand te zetten waarmee 

je op elk gewenst moment de ondersteuning kiest die je nodig hebt, zodat jij optimaal kunt 

genieten in deze prachtige bank. 

Tevens kun je voor extra relaxcomfort kiezen middels de elektrische relaxfunctie (leverbaar 

in 1-zits-, 1,25-zits- en 1,5-zitselementen). Hierbij gaat de rugleuning naar achteren en het 

voetgedeelte komt omhoog. Voor extra gemak is het mogelijk om een accu te bestellen tegen 

meerprijs. Optioneel is het dan ook mogelijk om de hoofdsteun elektrisch verstelbaar te kiezen.
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DETAILLERING

MAAK HET DESIGN COMPLEET

Onder het hoekelement kan geen sledepoot geplaatst worden. Indien voor een hoekbank met slede-

poten MR1 of MR2 gekozen wordt, dan wordt onder het hoekelement een bijpassende poot toegepast.

Accentueer de strakke belijning 
Om de slanke armleuning extra te accentueren, kun je bij Dardania zonder meerprijs kiezen voor  

een bies in zwart lederlook.

Luxe basis 
Dardania wordt geleverd met mooi vormgegeven metalen poten. Hierbij is keuze uit smalle 

zwarte metalen sledepoten, of tegen meerprijs smalle sledepoten in chroom, brede sledepoten 

in zwart of chroom, zwart metalen design-poten of chroom metalen design-poten.  

Hiermee maak je de Dardania net een stukje persoonlijker.

MR1 
zwart / chroom

hoekpoot bij MR1
zwart / chroom

hoekpoot bij MR2
zwart / chroom

hoekpoot bij MF1
zwart / chroom

MR2 
zwart / chroom

MF1 
zwart / chroom

7 JAAR GARANTIE  |  HET BESTE ZITCOMFORT  |  VAKKUNDIGE BEZORGING  |  www.baenks.nl



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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