
Rank, stijlvol, maar met opvallend detail de vrije ruimte tussen de rugleuning en de armleuning 

waardoor het design benadrukt wordt. Het prachtige karakter van de Cascina biedt je 

een optimaal zitcomfort met een tijdloze vormgeving. Door de keuze uit de verschillende 

onderstellen, mooie stoffen, stoere microleders, prachtige natuurledersoorten en zelfs  

combi-stoffering zijn de mogelijkheden oneindig groot! 

CASCINA
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VERFIJN EN MAAK CASCINA COMPLEET
Vorm Onderdeel Maten Frame Code

 Armstoel h84 x b59 x d56 Zwart metaal gecoat 
vast Armstoel starpoot vast

Armstoel h84 x b59 x d56
Zwart metaal gecoat 

met memory  
retoursysteem

Armstoel starpoot draai 
metaal

Armstoel h84 x b59 x d56 Hout met memory 
retoursysteem

Armstoel starpoot draai 
hout

Barkruk h91 x b53 x d52 Sledevoet zwart  
metaal gecoat Barkruk sledevoet

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

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

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

Baenks© 05-2021

Cascina afmetingen

Armstoel 
b breedte
h hoogte
d diepte
zh zithoogte 50 cm
zd  zitdiepte 43 cm
 
armhoogte: 68 cm 

Barkruk 
b breedte
h hoogte
d diepte
zh zithoogte 78 cm
zd  zitdiepte 41 cm
 
armhoogte: 75 cm

b

h

zh

d

zd

Baenks Casnina armstoel

b

h

zh

d

zd

b

h

zh

d

zd

Baenks Casnina armstoel

b

h

zh

d

zd

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



Ultiem zitcomfort & passie voor kwaliteit
Baenks stelt zichzelf ten doel een ultiem zitcomfort te leveren. Elk meubel wordt daarom

gemaakt uit een selectie van de meest hoogwaardige en duurzame materialen. Baenks

combineert bij de Cascina de traditionele waarden van het vakmanschap en een exclusieve

stijl met de nieuwste en beste produktietechnieken.

Perfect zitcomfort
Sierlijke lijnen gecombineerd met een geweldig zitcomfort. Cascina is standaard uitgevoerd met 

HR-schuim in het zitgedeelte, dit staat ook wel beter bekend als koudschuim. De rugleuning 

is gevuld met hoogwaardig polyether-schuim, waardoor je jaren plezier zult hebben van de 

armstoel Cascina.

Ranke basis 
De armstoel Cascina is voorzien van zwarte metalen onderstel op 4 poten. Dit onderstel is zowel 

vast als tegen kleine meerprijs draaibaar met memory-retoursysteem mogelijk. En mocht je 

voorkeur uitgaan naar een uitvoering met houten poten, dan is dat natuurlijk ook mogelijk.  

Deze houten poten zijn in vele kleuren eiken en noten leverbaar met finishing in lak of olie.  

Door deze keuzes stem je de armstoel Cascina net weer een stukje persoonlijker af op je eigen 

smaak en wensen. De barkruk is altijd voorzien van een rank slede-onderstel in zwart metaal.

DETAILLERING

MAAK HET DESIGN COMPLEET

HR-schuim

Hout Metaal
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Opvallende details
Diverse stoffen en ledersoorten worden standaard voorzien van een contraststiksel, waarmee 

de ranke lijnen van model Cascina extra geaccentueerd worden. De verkoopadviseur in de 

winkel kan je hierover verder informeren. En wanneer je het moeilijk vindt om te kiezen voor 

één bepaalde stof- of leersoort, dan is combistoffering ideaal voor jou: hierbij is de buitenzijde 

van de armstoel of barkruk Cascina in een andere kleur of materiaal dan de binnenzijde. 

Prachtig om toon-in-toon te kiezen, of ga je juist voor spraakmakend contrast? Het stiksel 

wordt altijd matchend bij combistoffering.

DETAILLERING

MAAK HET DESIGN COMPLEET
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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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