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✓ 10 jaar garantie ook op gasveer en 

mechaniek 

 

✓ Testmodellen zijn beschikbaar in onze 

toonzaal met parking 
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mailto:info@sioenoffice.be
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Eigenschappen: 

-  Rugleuning: Zwarte gestoffeerd chillback met witte rugschaal 

-  Rughoogte: 600 mm  

-  Zit: zwarte Era stof 

-  Zithoogte: 430 - 535 mm 

-  Voetkruis: wit 

-  Synchroontechniek met gewichtsregeling 

-  In meerdere stappen vergrendelbaar 

-  Lendensteun in hoogte verstelbaar 

-  Zitdiepteverstelling 

-  4D armleggers met zachte opdek in hoogte, 

   breedte en diepte verstelbaar én zwenkbaar 

-  Gecertificeerd tot 120 KG 

-  10 jaar garantie, ook op gasveer en mechaniek 

- Premium wielen meerprijs: €19 excl btw 

€ 820 incl BTW 
 

€ 454 incl BTW 

mailto:info@sioenfurniture.be
mailto:info@sioenoffice.be
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Eigenschappen: 
-  Rugleuning: witte netspanning 

-  Rughoogte: 600 mm  

-  Zit: zwarte Era stof  

-  Zithoogte: 430 - 535 mm 

-  Voetkruis: wit 

-  Synchroontechniek met gewichtsregeling 

-  In meerdere stappen vergrendelbaar 

-  Lendensteun in hoogte verstelbaar 

-  Zitdiepteverstelling 

-  4D armleggers met zachte opdek in hoogte, 

   breedte en diepte verstelbaar én zwenkbaar 

-  Gecertificeerd tot 120 KG 

-  10 jaar garantie, ook op gasveer en mechaniek  

- Premium wielen meerprijs: €19 excl btw 

€ 820 incl BTW 
 

€ 454 incl BTW 

mailto:info@sioenfurniture.be
mailto:info@sioenoffice.be
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Eigenschappen: 

-  Rugleuning: Zwarte gestoffeerd chillback met witte rugschaal 

-  Rughoogte: 600 mm  

-  Zit: zwarte Era stof 

-  Zithoogte: 430 - 535 mm 

-  Voetkruis: wit 

-  Synchroontechniek met gewichtsregeling 

-  In meerdere stappen vergrendelbaar 

-  Lendensteun in hoogte verstelbaar 

-  Zitdiepteverstelling 

-  4D armleggers met zachte opdek in hoogte, 

   breedte en diepte verstelbaar én zwenkbaar 

-  Gecertificeerd tot 120 KG 

-  10 jaar garantie, ook op gasveer en mechaniek 

- Premium wielen meerprijs: €19 excl btw   

€ 880 incl BTW 
 

€ 490 incl BTW 

mailto:info@sioenfurniture.be
mailto:info@sioenoffice.be
https://www.sioenfurniture.be/userfiles/useruploads/files/interstuhl_-_10_jaar_garantiecertificaat.pdf
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Eigenschappen: 
-  Rugleuning: zwarte netspanning 

-  Rughoogte: 600 mm  

-  Zit: zwarte Era stof  

-  Zithoogte: 430 - 535 mm 

-  Voetkruis: zwart 

-  Synchroontechniek met gewichtsregeling 

-  In meerdere stappen vergrendelbaar 

-  Lendensteun in hoogte verstelbaar 

-  Zitdiepteverstelling 

-  4D armleggers met zachte opdek in hoogte, 

   breedte en diepte verstelbaar én zwenkbaar 

-  Gecertificeerd tot 120 KG 

-  10 jaar garantie, ook op gasveer en mechaniek 

- Premium wielen meerprijs: €19 excl btw 

€ 880 incl BTW 
 

€ 490 incl BTW 

mailto:info@sioenfurniture.be
mailto:info@sioenoffice.be
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Eigenschappen: 
-  Rugleuning: hoog, zwart gestoffeerd  
-  Rughoogte: 650 mm (hoog) 

-  Zit: zwarte Lucia stof  
-  Zithoogte: 450 - 600 mm 

-  Synchroontechniek met gewichtsregeling 

-  In meerdere stappen vergrendelbaar 

-  Lendensteun in hoogte verstelbaar 

-  Hoogteverstelling van de rugleuning 

-  Zitdiepteverstelling  
-  Zitneigverstelling 

-  4D armleggers met zachte opdek in hoogte, 
   breedte en diepte verstelbaar én zwenkbaar 

-  Gecertificeerd tot 120 KG 

- 10 jaar garantie, ook op gasveer en mechaniek 

- Premium wielen meerprijs: €19 excl btw 

€ 1.141 incl BTW 
 

€ 555  incl BTW 

mailto:info@sioenfurniture.be
mailto:info@sioenoffice.be
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Eigenschappen: 
-  Rugleuning: zwart gestoffeerd 
-  Rughoogte: 540 mm 
-  Zit: zwarte Era stof 
-  Zithoogte: 410 - 520 mm 
-  Synchroontechniek met gewichtsregeling 
-  In meerdere stappen vergrendelbaar 
-  Lendensteun in hoogte verstelbaar 
-  Hoogteverstelling van de rugleuning 
-  Zitdiepteverstelling 
-  4D armleggers met zachte opdek in hoogte, 
   breedte en diepte verstelbaar én zwenkbaar 
-  Gecertificeerd tot 120 KG 
-  10 jaar garantie, ook op gasveer en mechaniek 

- Premium wielen meerprijs: €19 excl btw 

€ 860 incl BTW 
 

€ 599 incl BTW 

mailto:info@sioenfurniture.be
mailto:info@sioenoffice.be
https://www.sioenfurniture.be/userfiles/useruploads/files/interstuhl_-_10_jaar_garantiecertificaat.pdf
https://www.sioenfurniture.be/userfiles/useruploads/files/interstuhl_-_10_jaar_garantiecertificaat.pdf
https://www.sioenfurniture.be/userfiles/useruploads/files/interstuhl_-_10_jaar_garantiecertificaat.pdf
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Eigenschappen: 
-  Rugleuning: Zwarte netspanning 
-  Rughoogte: 565 mm 
-  Zit: zwarte Era stof 
-  Zithoogte: 430 - 550 mm 
-  Voetkruis: Zwart 
-  Synchroontechniek met gewichtsregeling 
-  In meerdere stappen vergrendelbaar 
-  Verstelbare lendensteun 
-  Zitdiepteverstelling 
-  Zitneigverstelling 
-  NPR armleggers met zachte opdek in  
    hoogte, breedte en diepte verstelbaar 
-  Gecertificeerd tot 120 KG 
- 10 jaar garantie, ook op gasveer en mechaniek 

- Premium wielen meerprijs: €19 excl btw 

€ 1.141 incl BTW 
 

€ 647incl BTW 

mailto:info@sioenfurniture.be
mailto:info@sioenoffice.be
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Eigenschappen: 
-  Rugleuning: Witte netspanning 
-  Rughoogte: 565 mm 
-  Zit: zwarte Era stof 
-  Zithoogte: 430 - 550 mm 
-  Voetkruis: wit  
-  Synchroontechniek met gewichtsregeling 
-  In meerdere stappen vergrendelbaar 
-  Verstelbare lendensteun 
-  Zitdiepteverstelling 
-  Zitneigverstelling 
-  NPR armleggers met zachte opdek in  
    hoogte, breedte en diepte verstelbaar 
-  Gecertificeerd tot 120 KG 
- 10 jaar garantie, ook op gasveer en mechaniek 

- Premium wielen meerprijs: €19 excl btw 

€ 1.141 incl BTW 
 

€ 647incl BTW 

mailto:info@sioenfurniture.be
mailto:info@sioenoffice.be
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Eigenschappen: 
-  Rugleuning: zwart gestoffeerde softback 
-  Rughoogte: 600 mm 
-  Zit: zwarte Era stof 
-  Zithoogte: 410 - 520 mm 
-  Synchroontechniek met gewichtsregeling 
-  In meerdere stappen vergrendelbaar 
-  Lendensteun in hoogte verstelbaar 
-  Zitdiepteverstelling 
-  4D armleggers met zachte opdek in hoogte, 
   breedte en diepte verstelbaar én zwenkbaar 
-  Gecertificeerd tot 120 KG 
-  10 jaar garantie, ook op gasveer en mechaniek 

- Premium wielen meerprijs: €19 excl btw 

 

€ 887 incl BTW 
 

€ 660 incl BTW 

ZOLANG DE VOORRAAD 

STREKT ! 

mailto:info@sioenfurniture.be
mailto:info@sioenoffice.be
https://www.sioenfurniture.be/userfiles/useruploads/files/interstuhl_-_10_jaar_garantiecertificaat.pdf
https://www.sioenfurniture.be/userfiles/useruploads/files/interstuhl_-_10_jaar_garantiecertificaat.pdf
https://www.sioenfurniture.be/userfiles/useruploads/files/interstuhl_-_10_jaar_garantiecertificaat.pdf
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Eigenschappen: 
-  Rugleuning: zwarte 3D-netspanning, Flexgrid 
-  Rughoogte: 600 mm 
-  Zit: zwarte Era stof 
-  Zithoogte: 410 - 520 mm 
-  Synchroontechniek met gewichtsregeling 
-  In meerdere stappen vergrendelbaar 
-  Lendensteun in hoogte verstelbaar 
-  Zitdiepteverstelling 
-  4D armleggers met zachte opdek in hoogte, 
   breedte en diepte verstelbaar én zwenkbaar 
-  Gecertificeerd tot 120 KG 
-  10 jaar garantie, ook op gasveer en mechaniek 

- Premium wielen meerprijs: €19 excl btw 

 

€ 921 incl BTW 
 

€ 659 incl BTW 

mailto:info@sioenfurniture.be
mailto:info@sioenoffice.be
https://www.sioenfurniture.be/userfiles/useruploads/files/interstuhl_-_10_jaar_garantiecertificaat.pdf
https://www.sioenfurniture.be/userfiles/useruploads/files/interstuhl_-_10_jaar_garantiecertificaat.pdf
https://www.sioenfurniture.be/userfiles/useruploads/files/interstuhl_-_10_jaar_garantiecertificaat.pdf
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Eigenschappen: 
-  Rugleuning: Zwarte netbespanning 
-  Rughoogte: 650 mm  
-  Zit: Zwarte Era stof 
-  Zithoogte: 420 - 520 mm 
-  Voetkruis: zwart 
-  Smart Spring technology (flex) 
-  Vergrendelbare 3D-zitbeweging 
-  Hoogte instelling 
-  T-armleggers  
-  Gecertificeerd tot 120 KG 
-  10 jaar garantie, ook op gasveer en mechaniek 

- Premium wielen meerprijs: €19 excl btw 

 

€ 845 incl BTW 
 

€ 675 incl BTW 

mailto:info@sioenfurniture.be
mailto:info@sioenoffice.be
https://www.sioenfurniture.be/userfiles/useruploads/files/interstuhl_-_10_jaar_garantiecertificaat.pdf
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Eigenschappen: 
-  Rugleuning: hoog, zwart gestoffeerd  
-  Rugbeugel: zilverkleurig 

-  Zit: zwarte Lucia stof  
-  Zithoogte: 400 - 515 mm 

-  Synchroontechniek met gewichtsregeling 

-  In meerdere stappen vergrendelbaar 

-  Lendensteun in hoogte verstelbaar 

-  Hoogteverstelling van de rugleuning 

-  Zitdiepteverstelling  
-  Zitneigverstelling 

-  4D armleggers met zachte opdek in hoogte, 
   breedte en diepte verstelbaar én zwenkbaar 

-  Gecertificeerd tot 120 KG 

- 10 jaar garantie, ook op gasveer en mechaniek 

- Premium wielen meerprijs: €19 excl btw 

€ 1.280 incl BTW 
 

€ 701 incl BTW 

mailto:info@sioenfurniture.be
mailto:info@sioenoffice.be
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Eigenschappen: 
-  Rugleuning: Zwarte Era stof 
-  Rughoogte: 650 mm  
-  Zit: Zwarte Era stof 
-  Zithoogte: 420 - 520 mm 
-  Voetkruis: zwart 
-  Smart Spring technology (flex) 
-  Vergrendelbare 3D-zitbeweging 
-  Hoogte instelling 
-  T-armleggers  
-  Gecertificeerd tot 120 KG 
-  10 jaar garantie, ook op gasveren en mechanieken 

- Premium wielen meerprijs: €19 excl btw 

 

€ 894 incl BTW 
 

€ 715 incl BTW 

mailto:info@sioenfurniture.be
mailto:info@sioenoffice.be
https://www.sioenfurniture.be/userfiles/useruploads/files/interstuhl_-_10_jaar_garantiecertificaat.pdf
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Eigenschappen: 
-  Rugleuning: Zwart gestoffeerd 
-  Rughoogte: 655 mm (hoog) 
-  Rugschaal: Zwarte kunststof 
-  Zit: zwarte Era stof 
-  Zithoogte: 415 - 520 mm 
-  Voerkruis: Wit 
-  Synchroontechniek met gewichtsregeling 
-  In meerdere stappen vergrendelbaar 
-  Verstelbare lendensteun 
-  Zitdiepteverstelling 
-  Zwarte NPR armleggers met zacht zwart opdek  
     in hoogte, breedte verstelbaar én zwenkbaar  
-  Gecertificeerd tot 120 KG 
-  10 jaar garantie, ook op gasveer en mechaniek 

- Premium wielen meerprijs: €19 excl btw   

€ 1.262 incl BTW 
 

€ 725 incl BTW 

mailto:info@sioenfurniture.be
mailto:info@sioenoffice.be
https://www.sioenfurniture.be/userfiles/useruploads/files/interstuhl_-_10_jaar_garantiecertificaat.pdf
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Eigenschappen: 
-  Rugleuning: Zwart gestoffeerd 

-  Rughoogte: 655 mm (hoog) 

-  Rugschaal: Witte kunststof 

-  Zit: zwarte Era stof 

-  Zithoogte: 415 - 520 mm 

-  Voetkruis: wit  

-  Synchroontechniek met gewichtsregeling 

-  In meerdere stappen vergrendelbaar 

-  Verstelbare lendensteun 

-  Zitdiepteverstelling 

-  Witte NPR armleggers met zacht zwart opdek  

     in hoogte, breedte verstelbaar én zwenkbaar  

-  Gecertificeerd tot 120 KG 
-  10 jaar garantie, ook op gasveer en mechaniek 

- Premium wielen meerprijs: €19 excl btw 

€ 1.262 incl BTW 
 

€ 725 incl BTW 

mailto:info@sioenfurniture.be
mailto:info@sioenoffice.be
https://www.sioenfurniture.be/userfiles/useruploads/files/interstuhl_-_10_jaar_garantiecertificaat.pdf
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Eigenschappen: 
-  Rugleuning: zwarte netbespanning  
-  Rughoogte: 650 mm (hoog) 

-  Zit: zwarte Era stof  
-  Zithoogte: 410 - 520 mm 

-  Autofit synchroontechniek 

-  Automatische gewichtregeling incl fijnverstelling 

-  Zitdiepteverstelling (ASTIV: uitrolbare zitdiepte)  

-  4D armleggers met zachte opdek in hoogte, 
   breedte en diepte verstelbaar én zwenkbaar 

-  Gecertificeerd tot 120 KG 

- 10 jaar garantie, ook op gasveer en mechaniek 

- Premium wielen meerprijs: €19 excl btw 

 

€ 1 671 incl BTW 
 

€ 955 incl BTW 

mailto:info@sioenfurniture.be
mailto:info@sioenoffice.be
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Eigenschappen: 
-  Rugleuning: Zwart Rundnappa leer 
-  Rughoogte: 640 mm 
-  Zit: Zwart Rundnappa leer 
-  Zithoogte: 420 - 530 mm 
-  Ingebouwde lendensteun, verstelbaar 
-  Synchroontechniek met gewichtsregeling 
-  In meerdere stappen vergrendelbaar 
-  Hoogteverstelling van de rugleuning 
-  Zitdiepteverstelling 
-  3D armleggers met zachte opdek in hoogte, 
   breedte én diepte verstelbaar 
-  Gecertificeerd tot 120 KG 
-  10 jaar garantie, ook op gasveer en mechaniek 

- Premium wielen meerprijs: €19 excl btw 

€ 1.407 incl BTW 
 

€ 955 incl BTW 

€ 1.407 incl BTW 
 

€ 955 incl BTW 

mailto:info@sioenfurniture.be
mailto:info@sioenoffice.be
https://www.sioenfurniture.be/userfiles/useruploads/files/interstuhl_-_10_jaar_garantiecertificaat.pdf
https://www.sioenfurniture.be/userfiles/useruploads/files/interstuhl_-_10_jaar_garantiecertificaat.pdf
https://www.sioenfurniture.be/userfiles/useruploads/files/interstuhl_-_10_jaar_garantiecertificaat.pdf

