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EVERYIS1

Nog nooit eerder kon een stoel met zo’n lage prijs aan de hoge standaard van Interstuhl voldoen. 

EVERYis1 is een echte allemansvriend. De bureaudraaistoelen zijn met verschillende technieken  

leverbaar. Autolift zorgt ervoor dat de stoel zich aanpast aan je gewicht, zonder dat je hem  

anders in hoeft te stellen. Synchroontechniek heeft als voordeel dat je de stoel ook kunt vergren-

delen in meerdere standen. Het design van EVERYis1 is helemaal van nu.

EVERYIS1

ALLEMANSVRIEND.

GERMAN INNOVATION

Actiemodel 142E, 
excl. btw

142E

CADEAU BIJ IEDERE INTERSTUHL: 
EEN MAAND GRATIS SPORTEN BIJ FITCHANNEL.COM!



156E

 € 395,- 
Excl. btw

CHILLBACK
EXTRA COMFORT.

ACTIE 2018 EVERYIS1

De actiemodellen met Era zwarte bekleding zijn uit voorraad leverbaar. Grotere aantallen in overleg. Overige kleuren zijn ook te bestellen, levertijd circa 5-6 weken. Alle stoelen zijn standaard gemonteerd, geschikt voor een zachte ondergrond  

en voldoen aan de norm EN 1335. Wij geloven in de kwaliteit van ons product en geven daarom tien jaar garantie op de stoel en drie jaar op de bekleding en de wielen. Alle prijzen zijn netto, exclusief BTW.

Alle EVERYis1 modellen zijn zowel in het zwart, als in het wit verkrijgbaar. Met een rugleuning met netbespanning voor een luchtig  
geheel. Of met een gestoffeerde rugleuning voor extra comfort. En hadden we al gezegd dat EVERYis1 een heel zacht prijsje heeft?  
EVERYis1. Allemansvriend.

Alle modellen zijn uitgerust met synchroontechniek of autolift, zitdiepteverstelling, verstelbare lendensteun, multifunctionele 4D arm- 
leggers, kunststof voetkruis en rugleuning met netbespanning of gestoffeerd.
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Interstuhl introduceert de innovatieve sensor S 4.0 in samenwerking met Garmin. Deze 

sensor brengt de werkplek in beweging: men ontvangt feedback over het persoonlijk 

zitgedrag, gemakkelijk uitvoerbare office-workouts en regelmatige oproepen om van 

zithouding te veranderen. Dit zorgt voor actief en uitgebalanceerd zitten. 

S 4.0 ACTIVE SITTING SOLUTION


