
 € 489,- 
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MOVYIS3

Deze stoel motiveert door zijn design, want niets is leuker dan werken aan een mooie werkplek. 

Het MOVYis3 assortiment combineert design en esthetiek met vorm en functie op een geheel  

nieuw niveau. Licht, dynamisch, onderscheidend; MOVYis3 staat voor zichtbare gewichtloos-

heid, transparantie en comfort. Een grote keuze aan variaties, stoffen en kleuren zorgt ervoor dat  

MOVYis3 high-end design combineert met individualiteit. Maak een statement - gewoon in zitten.

MOVYIS3

EYE-CATCHING DESIGN.  
IDEAL TECHNOLOGY.

GERMAN INNOVATION

Actiemodel 14M6, 
excl. btw

Meerprijs NPR: € 40,-

14M6

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



23M6

 € 579,- 
Excl. btw

DESIGN. FUNCTIE.
PERFECT VORMGEGEVEN.

ACTIE 2018 MOVYIS3

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.

De 14M6 actiemodellen zijn uitgerust met synchroontechniek en gewichtsregeling, zitdiepteverstelling, verstelbare lendensteun 
en verstelbare armleggers. De rugleuning heeft netbespanning en de zitting is gestoffeerd met Era. Er is een witte en zwarte  
uitvoering leverbaar. Van € 864,- voor € 489,-. Er is tevens een NPR-uitvoering beschikbaar (actieprijs 14M8: € 529,-). 

De 23M6 actiemodellen zijn uitgerust met synchroontechniek en gewichtsregeling, zitdiepteverstelling, verstelbare lendensteun 
en verstelbare armleggers. De hoge rugleuning is net als de zitting gestoffeerd met Era. Er is een witte en zwarte uitvoering  
leverbaar. Van € 1.003,- voor € 579,-.

98,5% 

JAAR 
GARANTIE

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
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