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Een nieuwe bank
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Van droombank 
naar werkelijkheid.
Het is heel eenvoudig: wij laten uw dromen over de perfecte

bank uitkomen. We maken een bank die in functie en design

uw wensen vervult – helemaal op maat en natuurlijk

zonder compromissen.  

MILLER
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En waarom?

Zo creëren we het perfecte hart 

van uw woning, waar u samen-

komt met familie en vrienden 

of tijd voor uzelf vindt.

MILLER

PAST 

PRECIES

ZIT 

HEERLIJK

WEINIG 

ONDERHOUD

PRACHTIG 

DESIGN

LANGE 

LEVENSDUUR
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Voor meer 
geluksmomenten 
op de bank.
Wij werken anders dan anderen, want wij geven vorm aan

de bank waar u van droomt. Het hart van uw woning is dus

volledig op maat gemaakt.

Volgens dit concept en met onze know-how maken we van uw 

droombank de werkelijkheid, zonder daarbij concessies te doen. 

Onze banken passen perfect, zijn comfortabel, onderhouds-  

vriendelijk, duurzaam en zien er ook nog eens goed uit!



TAMOUR



6 rom1961.com

Sofascinerend

Passie
voor variatie.

PAST PRECIES
Voor u op maat gemaakt

Elke bank is uniek en wordt speciaal voor u 

gemaakt, zodat ze perfect past in uw kamer 

en in uw leven. Dat doen we door samen met 

u het model in stappen van 10 cm samen te 

stellen op onze 3D-bankconfigurator.

ZIT HEERLIJK
Dankzij veelzijdige comfortfuncties

Zittend, liggend, met de voeten omhoog...  

Alles is mogelijk. Vul iedere zitplaats volgens 

uw wensen aan met comfortfuncties en 

creëer zo uw persoonlijke droombank.
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WEINIG ONDERHOUD
Hoogwaardige stoffen en stijlvolle leders

Voor de bekleding kunt u kiezen uit een 

gigantisch aanbod aan hoogwaardige 

stoffen en stijlvolle leders in de gewenste

kleur. Bekledingen van rom1961 zijn uiteraard 

robust en onderhoudsvriendelijk. 

PRACHTIG DESIGN
Geschikt voor elke dag

Design is een kwestie van smaak! 

Daarom bestaat onze collectie uit een 

aantal uiteenlopende modellen. Maar één 

ding hebben al onze banken gemeen: 

ze zijn 100% geschikt voor elke dag.

LANGE LEVENSDUUR
Gecertificeerde merkkwaliteit

Wat er onder de ‘motorkap’ zit, verbergen we  

niet. Alle onderdelen van de constructie, zoals 

hout, schuim en veringen zijn gecertificeerd en 
worden bovendien nog intern getest. Daarom 

geven we u met een goed geweten 5 jaar ga- 

rantie op een betrouwbaar en duurzaam product.
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De bank die past in uw leven

Voor u op maat
gemaakt.

Al onze banken worden gemaakt 

naar uw wensen en passen 

perfect in uw kamer en in uw 

leven. Dat doen we door samen 

met u het model in stappen 

van 10 cm samen te stellen op 

onze 3D-bankconfigurator. Het 
resultaat is een 100% unieke bank! 
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Alles is mogelijk

Breng uw dromen
tot leven.
100% maatwerk. Dat is ons motto, zoals u het kunt zien.

Maat, functies, stof of leer, kleuren, poten, ...

Niets mag je tegenhouden. Alles is flexibel en aanpasbaar
zodat uw bank precies voldoet aan uw behoeften.

Afmetingen: op maat in stappen

van 10 cm

Verstelbare zitdiepte

Relaxfunctie Verstelbare hoofdsteunen
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USB-oplader Easylight: LED-bedienknoppen

Hoogwaardige stoffen en

stijlvolle leders

meer dan 350 kleuren beschikbaar

Armleuning: smal of breed Draaibare zitting

+350
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MONAMIMILLER en VANNI

SARI

YOGA
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SARI & YOGA

TAMOUR

YOGA

ADORA
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Een bank die precies past:

•  uw eisen,

•  uw leven,

•  uw ontwerp.

Onze banken passen zich aan elke wens aan. Wij bieden alles van klassieke 

grijze banken tot aan kleurrijke designexemplaren – altijd een bank, die 
goed voelt, waar u ook staat in het leven.

Gun uzelf de bank 
die echt bij u past.
Een functionele bank om op te ontspannen én waarvan u makkelijk weer 

opstaat. Een bank die niet alleen het modernste zitcomfort te bieden heeft, 

maar u ook weer op de been helpt, zonder dat het opvalt. Hij ontziet het 

lichaam en dat is goed voor de geest.

Al onze banken worden op maat voor u gemaakt in stappen van 10 cm.

rom1961.com

Al uw wensen in de vorm van een zitmeubel. 

Een bank om vaker samen te zijn.

Voor ieder thuis een plek 
waar u zich goed voelt.



15rom1961.com

oor ieder thuis een plek 

SARI

ADORA

MONAMIYOGA
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Onze banken

Modellen &  
passende accessoires.
6 modellen met een verfijnd design. 6 modellen en een oneindig aantal  
aanpassingsmogelijkheden. Ontdek elk van onze modellen hiernaast!

ADORA

SARI



17rom1961.com

SARI

MILLER

TAMOUR

MONAMI

ADORA

RADIUS
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Design

Droomt u ook van elegante opstellingen, lichte constructies  

en subtiele designelementen? Maak dan kennis met ADORA: 

met zijn strakke romp en elegante poten heeft het design  

een tijdloos mooie look.

rom1961.com

ADORA
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Design

Opvallend kubistisch aan de buitenkant, zacht stromend 

aan de binnenkant: MILLER speelt behendig met de 

elementen. Met een revolutionair relaxmechanisme en  
negen prachtige kleuren voor de poten is dit model  

een echte blikvanger.

MILLER
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MILLER goes function! 

En dit met een wereldprimeur: speciaal voor MILLER hebben wij een 

tweemotorig, bodemvrije relax-functie ontwikkeld. Hierdoor blijven de 
bak en de armleuning met elkaar verbonden. Comfortfuncties zoals 

verstalbare zitdiepte, verstelbare hoofdsteun of relaxfunctie kunnen in 
elke zitting van MILLER worden ingebouwd. Ook de zachtheid van de 

7-laagse high-tech zetels kan worden gekozen. Het relaxfunctie wordt 
door verlichte bedieningsknoppen  bediend. Bovendien kan uw favoriete 

zitpositie- worden opgeslagen. 
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MILLER goes smart! 

Dankzij ons bankenconfigu-

rator wordt de MILLER stap 

voor stap digitaal samen-

gesteld en visualiseerd. 

Neem contact op met uw 

rom1961-specialist en wij 

stellen de bank samen zoals 

u zich die voorstelt.

MILLER goes colour! 

De moderne metalen 

poten zijn qua kleur 

afgestemd op een 

ruime keuze aan 

bekledingsstoffen en 

leders. 

Angora Rock

Whisky Chili Passion

Mirage

Olive Taupe Basalt
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Design

De combinatie van eindeloos variëren en echt goed design staat  

bij ons voorop. En de uitkomst van die optelsom is de bank rom1961 

MONAMI: een modulaire bank van topklasse! Een ongelooflijk  
elegante vorm met lounge-uitstraling gaat moeiteloos samen  

met diverse ontzettend slimme functies. 

MONAMI
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Design

Het hart van uw huis. Waar alle wegen elkaar kruisen, 

waar geleefd wordt. Dat is RADIUS van rom1961. Een volmaakte

bank met afgeronde hoeken, elegante sledepoten en

rechthoekige zitelementen.

RADIUS
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Design

SARI gaat voor het oog. En dan meteen in het hart! 

Hetzij met een smalle, doorlopende armleuning of 

in de bredere vorm: Het design completeert elke 

kamer met charmante warmte en gezelligheid.

SARI
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Design

Elegantie en volmaakt design – daarmee vult TAMOUR elke ruimte. 

Visueel maakt de romp indruk met zijn tweekleurige bekleding – 

alsof hij in een kom wordt gedragen – waardoor de bank er  

gewichtloos en licht uitziet. TAMOUR is de bank voor kenners  

en liefhebbers van goed design!

TAMOUR
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Design

Als design perfect harmonieert met de omgeving, ontstaat er  

iets moois. En met YOGA is dat volledig geslaagd. Een markante 

en toch volmaakte fauteuil die op stevige poten rust:  

YOGA geeft elke kamer meer karakter.

YOGA
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Tapijten, tafels en poefs

Om uw interieur mooi en uw woonkamer harmonieus te maken, 

verwaarlozen wij de details niet. 

Wij hebben tapijten, salontafels en poefs die perfect bij uw sofa 

passen. Op deze manier kan uw woonkamer alleen maar uw 

favoriete plek worden. Voor al onze accessoires bieden wij u 

een ruime keuze aan kleuren en materialen. Stoffen en leer voor

de voetenbankjes, evenals de passende kleuren voor de tafels 

en de tapijten. 

ACCESSOIRES
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ADORA
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Onze formule
voor de ultieme 
comfortabele bank. 
Juist omdat comfort heel persoonlijk is, baseert rom1961

dit op drie onderdelen: 

individuele functies  +  uitstekende kwaliteit  +  unieke constructie

=  DE ULTIEME COMFORTABELE BANK

SARI

RADIUS

MONAMI
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Het resultaat

In iedere houding
en op elk moment
optimaal comfort – 
gepersonaliseerd 
en op maat.
Ga maar zitten en geniet volop van uw nieuwe bank, in welke positie  

u maar wilt: zittend, liggend, of met de voeten omhoog.

MILLER RADIUS
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TAMOUR
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Kwaliteit tot in het 
kleinste detail.
Materialen van uitstekende kwaliteit betekenen alles voor ons.

Van het kleinste schroefje tot aan hoogwaardige schuimen

en bekledingen die alles aankunnen.

Onze kwaliteitskenmerken

Beukenhouten frame
Voor een bijzonder stevige en 

hoogwaardige constructie.

Nosag-vering
Van geharde staaldraad: 

gegarandeerd stabiel

en duurzaam.



Randversteviging
Het bijzondere feature!

Verstevigde zittingranden

PERMAFORM voor betere

behoud van vorm.

Kwaliteitsschuim
Maakt het zitcomfort

compleet.

Permatex 
Ondrsteuning voor leren

bekleding, beperkt

plooivorming.

Pocketvering
Langdurig elastisch en 

bijzonder stabiel.

41rom1961.com



Vertrouwen is goed, een kenmerk is beter

Producten 
van A tot Z
getest.
Onze producten voldoen aan strenge kwaliteits-, milieu-  

en emissienormen en dragen de certificaten Gouden M  

en emissielabel A.

Daarnaast worden alle materialen en 

producten intern uitgebreid getest. 

Daarom geven we u met een goed 

geweten maar liefst 5 jaar garantie 

op onze kwaliteitsproducten.
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Optimale vulling
in twee
verschillende
hardheden.
De combinatie van constructie en de passende functies 

maakt uw bank bijzonder.

Perfecte constructie

Zittingen met Dynaspring zitten dankzij 

de ontwikkelde hightech vulling 

ongeëvenaard comfortabel. De opbouw

is hetzelfde als bij Boxspring+, maar de 
componenten van Dynaspring zijn 

elastischer en geven daardoor iets meer 

mee. Het resultaat is een vulling die zich 

zacht om u heen vormt, zonder daarbij 

zijn eigen vorm te verliezen. 

DYNASPRING : zachtere, omhullende zitting

•  Permanent stabiel en gelijkmatig zacht zitvlak
•  Perfecte gewichtsverdeling
•  Hoge puntelasticiteit
•  Klimaatbeheersing en hygiëne
•  Pocketvering met draaddikte 1,6 mm
•  Zacht kwaliteitsschuim 55kg/m3
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Boxspring+ biedt maximaal zit- en lig-

comfort en verandert iedere bank in een 

perfect ontspanningsoord. Dat is geen 

toeval, want de afzonderlijke lagen zijn 

optimaal op elkaar afgestemd. Onder-

delen als Bioflex-schuim en pocketvering 
zorgen samen met andere hoogwaardige 

materialen voor een uitstekende vulling 

die stabiel zit. 

•  Permanent stabiel en gelijkmatig stevig zitvlak
•  Perfecte gewichtsverdeling
•  Hoge puntelasticiteit
•  Klimaatbeheersing en hygiëne
•  Pocketvering met draaddikte 1,8 mm
•  Hard kwaliteitsschuim 55kg/m3

BOXSPRING : hardere, ondersteunende zitting

ADORA



De perfecte
bekleding voor
uw droombank.
Kleur, structuur en gevoel moeten na langdurig gebruik 

nog net zo goed bevallen als op dag één. Daarom is de 

bekleding vaak de moeilijkste keuze bij het kopen van een 

bank. Maar of u nu kiest voor een hoogwaardige stof of 

stijlvol leder: wij bieden een unieke collectie bekledingen 

van topkwaliteit. Laat u inspireren door de diversiteit!

Sofashion
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Stoffen zijn qua structuur, kleur en materiaal absoluut de bekledingssoort  

met de meeste variatie. Dat is een voordeel, want dan bestaat er niet alleen  

een droombank, maar ook een droombekleding voor u. Ons assortiment bestaat uit 

meer dan 300 verschillende stoffen, waaronder zacht velours, robuuste  

geweven structuren en slijtvaste alleskunners.

Kwaliteit speelt niet alleen bij de productie een rol, maar ook bij onze bekledingen. 

Daarom zijn alle stoffen uitgebreid getest op slijtvastheid, lichtechtheid en 

emissie. Wij gebruiken kwaliteitsstoffen van Q2, aquaclean en Easycare.

Geschikt voor elke smaak 

Hoogwaardige 
stoffen.

NIEUW in ons assortiment is de VIVA stof. 

VIVA fleece, gemaakt van 100% PET-
flessen, is de nieuwste stof in het rom1961 
assortiment. Deze onderhoudsvriendelijke 

stof is verkrijgbaar in tien verschillende 

kleuren en is dus helemaal geschikt om 

uw tijd op de bank nog gelukkiger te 

maken. 
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Leer is een multitalent: stijlvol en tegelijk natuurlijk – de klassieker onder de 

bankbekledingen. Dat niet ieder leer hetzelfde is, bewijst ons diverse aanbod  

aan leren bekledingen. Van een robuust leder voor gezinnen of trendy  

Cloudy Leather tot aan nubuckleer voor de kenner – voor elke leefsituatie  

is er een passende bekleding.

Onze leersoorten zijn afkomstig uit geselecteerde looierijen en worden ook  

intern constant aan tests onderworpen. Het resultaat is een echt kwaliteits- 

product dat we met liefde aan onze klanten meegeven.

Divers in alle facetten

Stijlvolle leders.



RADIUS



Voor meer geluksmomenten op de bank

Laat uw dromen 
uitkomen.
Het hart van uw woning is een plek waar iedereen zich op zijn  

eigen manier goed voelt en waar het bij elke gelegenheid comfortabel 

genieten is. Familie groeit naar elkaar toe en vrienden voelen zich er  

welkom. Met die gedachte gaan we aan de slag en we zetten hem  

voor elke klant opnieuw om.

Onze deskundige rom1961 adviseurs staan tot uw dienst.
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Op weg
naar de bank 
die past bij u:

Wij maken designbanken – 100% geschikt 
voor dagelijks gebruik – volledig uniek en op 
maat. Onze deskundige rom1961-specialisten 
creëren samen met u de nieuwe bank die u 
nog meer geluksmomenten zal brengen.

Naar de dealer 

in uw buurt

Woon als 

nooit tevoren
Vind het perfecte hart van  

de woning voor iedereen.

Stel uw persoonlijke

bank samen
Breng hem tot leven in onze 

3D-ontwerptool.

ROM AG

Industriestrasse 38, 4700 Eupen

+32 87 59 59 73 

info@rom.be

1
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Uw rom1961 specialist

ROM AG
Industriestrasse 38

4700 Eupen
+32 87 59 59 59

info@rom.be


