COMFORT

zitten wordt genieten

GENIET VAN HET COMFORT,
VAL VOOR DE SCHOONHEID

IN
STOF
EN LEER
LEVERBAAR
In vele kleuren stof en leer leverbaar
en verstelbaar in vele zitposities.

ÉÉN VAN ONZE TOPPERS
RELAXFAUTEUIL VENUS
Heerlijke relaxfauteuil met 3 motoren
zodat deze in alle posities verstelbaar is.
In leer of stof uitgevoerd, extra opties
zoals handunit-bediening, tegen
meerprijs leverbaar.
In leer Moreno
vanaf		

REL A XSPECIAL

2495,-

(prijs geldt voor uitvoering met hoge of lage rug)

COMFORT

zitten wordt genieten

RELAXFAUTEUIL ASTRA
Moderne relaxfauteuil met dichte arm.
In leer of stof uitgevoerd, of een
combinatie daarvan. Standaard
uitvoering met 3 motoren.

Ook leverbaar in
een combinatie
van stof en leer

REL A XFAUTEUIL S IN SM ALL , MEDIUM EN L ARG E

MET
STA-OP
FUNCTIE
ALS
OPTIE

Comfortabel zitten met het gemak
van de handige sta-op functie.

RELAXFAUTEUIL MERCURIUS
Optimaal relaxen met deze fijne stoel waarbij voetensteun en rugsteun traploos
in iedere gewenste positie worden gebracht. Sta-op functie tegen meerprijs.

ZITTEN EN RELAXEN MET
MAXIMAAL ZITCOMFORT

BEKIJK ONZE VOLLEDIGE COLLECTIE IN DE WINKEL!

ONZE
RELAXFAUTEUILS
dit is een greep uit onze
uitgebreide fauteuil collectie.
Er is al een fauteuil leverbaar v.a.
RELAXFAUTEUIL POLLUX
Luxe relaxfauteuil uitgerust
met alle krachtige standaard
functies. Optioneel uitbreidbaar
tot een zeer comfortabele fauteuil.

2495,(zie voorpagina
model Venus)

SCAN DE CODE EN BEKIJK DE
MEER DAN 1000 VERSCHILLENDE
MOGELIJKHEDEN
RELAXFAUTEUIL MARS
Populaire relaxfauteuil met een tijdloze
vormgeving. Zeer comfortabel en o.a
verkrijgbaar in de combinatie stof/leer.
Informeer naar de vele opties.
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Ook deze fauteuil
is leverbaar
met de handige
sta-op functie.

MAXI SOFA
CONCEPT
ZITCONCEPT MAXI SOFA
Met dit concept creëert u uw eigen
optimale zitplek met maximaal
zitcomfort en profiteert u van de
vele opties. Zo kunt u kiezen uit
meerdere modellen armsteun,
verschillende poten en wel of geen
hoofdsteun en/of voetensteun.
De mogelijkheden zijn legio.
Alle uitvoeringen zijn leverbaar
in vele kleuren stof en leer.
Prijsvoorbeeld: 3- en 2-zits
combinatie in stof vanaf

2895,-

Afgebeeld: 2,5 hoek + 1,5 zits.
Leverbaar vanaf 2995,- in stof,
excl. hoofdsteunen en sierkussens.
Scan voor alle mogelijkheden de QR-code.

ZITTE
MAX

DIT IS WERKELIJK HET

COMFORT

ÉCHTE RELAXEN!

EN EN RELAXEN MET
XIMAAL ZITCOMFORT
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Prijzen in stof vanaf

1675,-

in leder vanaf 1890,-. Diverse
opties leverbaar tegen meerpriijs.

KEUS UIT MEERDERE MODELLEN EN OPTIES

ALLE
MODELLEN
ZIJN LEVERBAAR
IN PICCOLO (XS),
SMALL, MEDIUM,
LARGE EN EXTRA
LARGE!
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M

L

EXCLUSIEF SCANDINAVISCH DESIGN MET
GEWELDIGE ZITEIGENSCHAPPEN
OOGSTRELEND COMFORT
De top in zitten wordt bij ons gevormd
door deze exclusieve collectie design
relaxfauteuils uit Scandinavië.
Absolute premium kwaliteit met de
allerbeste ziteigenschappen en
oneindig veel verstelmogelijkheden.
Standaard met gasveer verstelling en
optioneel met elektrische verstelling.
De luxe hoofdsteun is zowel in hoogte
als comforthoek verstelbaar.
Leverbaar in stof en leer, houten of
gestoffeerde armpanelen en met
diverse pootuitvoeringen.

MODEL GOTHENBURG
Fauteuil met gladde bekleding
in stof of leer en houten
armpanelen. In stof vanaf

1420,In leer vanaf 1610,-

Voetenbank in stof vanaf

350,-

In leer vanaf 390,-
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LEVERBA AR IN LOW – MEDIUM – HIGH

COMFORT
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Voetenbank in stof vanaf

350,-

In leer vanaf 395-

MET GECAPITONNEERDE KUSSENS
MODEL STOCKHOLM
Fauteuil met gecapitonneerde bekleding
en houten armpanelen.
In stof vanaf

1430,-

In leer vanaf 1630,-

DE BESTE KWALITEIT
IN EEN FRAAIE
DESIGN VORMGEVING

In meerdere kleuren leer leverbaar
met armpanelen in leer of hout.

* Prijs, tekst- en modelwijzigingen, alsmede drukfouten voorbehouden. Kleuren kunnen afwijken. Acties gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen.
Het is mogelijk dat openingstijden afwijken indien noodzakelijk vanwege actuele coronamaatregelen. Prijzen geldig tot 4 weken na uitgifte.

FRAAI DESIGN
MOOI VAN PRIJS

RELAXFAUTEUIL CASPER
Verstelbare fauteuil, standaard met 2 motoren
en sta-ophulp. Elektrische bediening via handunit
met spiraalsnoer. Zonder meerprijs verkrijgbaar in
de maten XS (extra small), S (small), M (medium)
en L (large). Tegen meerprijs met 3 motoren en
hartbalansfunctie leverbaar. In leer vanaf 1672,In stof vanaf

1430,-

