Spectaculaire bureaustoel aktie!
Nieuw in ons assortiment is een tweetal bureaustoelen die wij u tegen een zeer scherpe
prijs kunnen aanbieden. Een groot aantal opties op de stoelen ontvangt u er zelfs gratis op!
U heeft de keuze uit een ‘slanke’ stoel met netbespannen rugleuning en een ‘comfortabele’
stoel met een gestoffeerde Comfort rugleuning. Beide modellen hebben een gratis
lendensteun, gratis aluminium gepolijst onderstel, gratis Synchroon Techniek met
Autofit, gratis 4D verstelbare armlegger-opdekjes en worden gratis gemonteerd geleverd
met gratis 10 jaar Full Service garantie*, waarbij voorrijden, arbeidsloon én onderdelen
inbegrepen zijn.
Wij hebben deze stoelen op voorraad en dus kunnen wij snel leveren!

MODELNAAM 1

GRATIS

voorzien van:

€ 000,€ 000,-

Standaard
voorzien van:

excl. BTW

Blokkeerbare 4D
armlegger opdekjes

GRATIS
In diepte
verstelbare
lendensteun

GRATIS

Synchroonmechaniek
met automatische
gewichtsregeling:
Auto-Fit

GRATIS
Aluminium gepolijst
onderstel met
chromen gaslift



In hoogte
verstelbare
netbespannen
design rug

In hoogte-, breedteen diepte verstelbare
armleggers

Gestoffeerde
comfort zitting
met stiknaden en
6 cm verstelbare
schuifzitting

GRATIS

10 jaar
Full Service garantie*

GRATIS

Uw voordeel: E 000,-

Multifunctionele
wielen geschikt
voor harde en
zachte vloeren

* normale slijtage aan de stof valt buiten de garantie

MODELNAAM 2

GRATIS

voorzien van:

€ 000,€ 000,-

Standaard
voorzien van:

excl. BTW



Blokkeerbare 4D
armlegger opdekjes

GRATIS

In hoogte verstelbare
gestoffeerde design
rug met in diepte
verstelbare lendensteun

In hoogte-, breedteen diepte verstelbare
armleggers

Synchroonmechaniek
met automatische
gewichtsregeling:
Auto-Fit

GRATIS

Gestoffeerde
comfort zitting
met stiknaden en
6 cm verstelbare
schuifzitting

Aluminium gepolijst
onderstel met
chromen gaslift

GRATIS

10 jaar
Full Service garantie*

Multifunctionele
wielen geschikt
voor harde en
zachte vloeren

GRATIS

Uw voordeel: E 000,-

* normale slijtage aan de stof valt buiten de garantie

Standaard gemonteerd en franco geleverd, dus direct gebruiksklaar!

YOUR

BRAND NAME

Stoelstraat 12, 3456 AB Zithuizen
Tel. 0123 45 67 89
info@yourbrandname.nl
www. yourbrandname.nl

Alle vermelde
prijzen zijn
in Euro’s en
exclusief BTW

