WESTMOUNT
Modern, eigentijds en comfortabel vormgegeven bank, mooi afgewerkt en gemaakt
van hoogwaardige materialen. Westmount staat goed in elke woonkamer!
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WESTMOUNT;
DIVERSITEIT IN MOGELIJKHEDEN
De hoekbank biedt volop zitruimte en heeft een slank uiterlijk. Heb je liever een kleiner
exemplaar dan is de 2-zitsbank, 3-zitsbank of 4-zitsbank perfect voor in je woonkamer.

HOEKBANK

BANK
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VERFIJN EN MAAK WESTMOUNT COMPLEET
Vorm

Onderdeel

Maten

2-zits arm links

h88 x b150 x d92

Baenks Bloomsbury_afmetingen_01

Westmount afmetingen

Poten Code

4

zd

2-zits AL

h
zh

zh
Baenks Bloomsbury_afmetingen_01

2-zits arm rechts

h88 x b150 x d92

4

2-zits AR

d

b
zd

zd

2-zitsbank

h88 x b175 x d92

4

2-zits

h
h
zh

zh

zh

zh
d

3-zits arm links

h88 x b185 x d92

4

3-zits AL

3-zits arm rechts

h88 x b185 x d92

4

3-zits AR

b

b breedte
h hoogte
zd
d diepte
zh zithoogte 45 cm
h
zd	
zitdiepte 55 cm

d

b

zh

zh

Armbreedte 25 cm
d

3-zitsbank

h88 x b210 x d92

4

3-zits

4-zits arm links

h88 x b205 x d92

4

4-zits AL

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 voorgemonteerd.

4-zits arm rechts

h88 x b205 x d92

4

4-zits AR

4-zitsbank

h88 x b230 x d92

4

4-zits

Waar nodig worden er
standaard extra kunststof
steunpoten onder een element
geplaatst.
Uitvoeringen in stof en
microleder hebben dezelfde
vlakverdeling/stiknaden.
Bij dit model wordt een
haaksysteem gebruikt om de
elementen te koppelen.
Armkussens zijn los bij te
bestellen.
Let op! De pictogrammen
zijn voor verduidelijking en
niet gelijk aan de werkelijke
uitvoering.
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VERFIJN EN MAAK WESTMOUNT COMPLEET
Vorm

Onderdeel

Maten

Hoek met 1-zits +
eiland links

h88 x b220 x d92

Baenks Bloomsbury_afmetingen_01

Westmount afmetingen

Poten Code

4

Hoek Otto links

zd

h
zh

Hoek met 1-zits +
eiland rechts

zh
Baenks Bloomsbury_afmetingen_01

h88 x b220 x d92

4

Hoek Otto rechts

d

b
zd

zd

Longchair XL
arm links

h88 x b120 x d148

4

Sofa XL links

h
h

zh

zh

zh

zh
d

Longchair XL
arm rechts

h88 x b120 x d148

4

Sofa XL rechts

Hoekelement

h88 x b92 x d92

4

Zithoek

b

b breedte
h hoogte
zd
d diepte
zh zithoogte 45 cm
h
zd	
zitdiepte 55 cm

d

b

zh

zh

Armbreedte 25 cm
d

Armkussen 50x50
zonder band

h50 x b50

-

Armkussen 50x50 ZB

Armkussen 50x50
met band

h50 x b50

-

Armkussen 50x50 MB

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 voorgemonteerd.
Waar nodig worden er
standaard extra kunststof
steunpoten onder een element
geplaatst.
Uitvoeringen in stof en
microleder hebben dezelfde
vlakverdeling/stiknaden.
Bij dit model wordt een
haaksysteem gebruikt om de
elementen te koppelen.
Armkussens zijn los bij te
bestellen.
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 Westmount de traditionele waarden van het vakmanschap en een exclusieve
stijl met de nieuwste en beste produktietechnieken.

Uniek zitcomfort
Westmount is standaard voorzien van nosag-veren in de zitting,
ook wel zigzag veren genoemd. Zowel het zitkussen als de
rugleuning zijn voorzien van HR-schuim, ook wel beter bekend als

HR-schuim

koudschuim. Deze combinatie van hoogwaardige materialen zorgt
ervoor dat de Westmount zich kan meten met de beste merken.

Elegante basis
Westmount wordt geleverd met mooi vormgegeven metalen
poten. De metalen poten zijn beschikbaar in 2 verschillende
uitvoeringen; met een eigenwijze knik of een strakke hoekpoot.
Beide modellen zijn leverbaar in chroom en zwart zodat je ze op de
kleur van de bekleding af kunt stemmen.
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DETAILLERING

MAAK HET DESIGN COMPLEET
Accentueer de strakke belijning
Westmount wordt standaard geleverd met een meekleurend
stiksel. Je kunt model Westmount ook een eigen touch geven
door te kiezen voor een uitvoering met contraststiksel. Daardoor
accentueer je de strakke lijnen van de Westmount extra goed.
Het contraststiksel is mogelijk op alle microledersoorten en
microvezelstoffen.

Comfortabele luxe
Maak de bank Westmount nu helemaal compleet met de bijpassende
Westmount armkussens; deze zijn leverbaar met of zonder band.
Door deze accessoires kun je een persoonlijk tintje geven aan je bank
Westmount door te kiezen voor een mooie ton-sur-ton kleur of juist een
opvallende contrastkleur.
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CONFECTIE

HOOGWAARDIGE STOF- EN MICROLEDERSOORTEN
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.
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