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Deze elegante draaifauteuil straalt pure klasse en stijl uit. Het prachtige en unieke design van 

de Bayview fauteuil biedt een optimaal zitcomfort met een tijdloze vormgeving om heerlijk 

in te kunnen relaxen na een drukke dag. Bayview heeft een elegante uitstraling en is van een 

ongekende kwaliteit, precies wat je verwacht van een fauteuil van Baenks. 

BAYVIEW
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BAYVIEW; 
DIVERSITEIT IN MOGELIJKHEDEN

FAUTEUIL LAGE RUG FAUTEUIL HOGE RUG

De fauteuil Bayview is een prachtexemplaar en zal een eyecatcher in je woonkamer zijn.

Je kunt kiezen uit een hoge of lage rugleuning en uiteraard voor je favoriete stof of leder.

Zo maak je model Bayview extra persoonlijk.
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VERFIJN EN MAAK BAYVIEW COMPLEET
Vorm Onderdeel Maten Poten Code

 Fauteuil laag h89 x b80 x d85 Draaivoet Fauteuil laag

Fauteuil hoog h109 x b80 x d85 Draaivoet Fauteuil hoog

Bayview afmetingen
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Bij de aangegeven maten 
kunnen afwijkingen ontstaan 
(ca. 3cm).

De poten zijn voorgemonteerd.

Uitvoeringen in stof, microleder 
en leder hebben dezelfde 
vlakverdeling / stiknaden.

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 Bayview de traditionele waarden van het vakmanschap en een exclusieve 

stijl met de nieuwste en beste produktietechnieken.

Perfect zitcomfort
Prachtig design gecombineerd met een formidabel zitcomfort. Bayview is voorzien van 

een metalen frame dat verpakt is in kwalitatief uitstekend HR-schuim, ook wel koudschuim 

genoemd. Door de combinatie met polyether-schuim wordt de sierlijke belijning benadrukt en 

ben je verzekerd van een subliem zitcomfort.

HR-schuim
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DETAILLERING

MAAK HET DESIGN COMPLEET

Comfort op maat
De rugleuning van model Bayview is verkrijgbaar in 2 verschillende hoogtematen. Hiermee kun 

je zelf het ultieme comfort bepalen. De hoge rug is maar liefst 109 cm hoog, de lage rug met 

een hoogte van 89 cm is zeker ook nog royaal te noemen.

Elegante basis 
Bij draaifauteuil Bayview is keuze uit 8 verschillende soorten metalen onderstellen. Een platte 

schijfvoet in RVS of zwart, een vierkante / ronde schijfvoet in zwart. Of kies voor een zwarte 

5-teensvoet, stervoet  / ronde stervoet of een spinvoet in aluminium.

Opvallend detail 
Vind je het moeilijk om te kiezen voor één bepaalde stof- of ledersoort, dan is een 

combistoffering ideaal voor jou. Met de combistoffering kan de buitenzijde van de fauteuil 

Bayview in een andere kleur of bekleding dan de binnenzijde worden uitgevoerd. 

Kies voor een stijlvolle toon-in-toon of juist voor een verleidelijk contrast.

schijfvoet plat
RVS (D) of zwart (D1)

5-teens voet
zwart (B)

schijfvoet rond
zwart (G)

stervoet rond
zwart (E1)

spinvoet
aluminium (C)

schijfvoet vierkant
zwart (K)

stervoet 
zwart (A)
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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. 

HOOGWAARDIGE STOF- EN LEDERSOORTEN

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. 


