Modellenoverzicht met
extra uitleg omtrent de
verschillende uitvoeringen

SIOEN FURNITURE – Toonzaal met eigen parking
BIERBEEKSTRAAT 18, 3360 BIERBEEK | INFO@SIOENFURNITURE.BE │ T: 016/46.80.41

INHOUDSOPGAVE
Hoe komt het dat we zo’n scherpe prijzen kunnen hanteren? ........................................................................... 3
Een veel terugkomende vraag: De Light Edition of de Full option? .................................................................... 3
Uitleg technieken en eigenschappen ...............................................................................................................4-5
Every, net uitvoeringen ....................................................................................................................................... 6
Every, gestoffeerd uitvoeringen ......................................................................................................................... 7
Movy ................................................................................................................................................................... 8
Joyce ................................................................................................................................................................. 10
Pure – Hero ....................................................................................................................................................... 11
Goal Smart – Yos Enjoy ..................................................................................................................................... 12
Uitleg Garantie ............................................................................................................................................ 13-14
SFS

Pagina 2 van 13

HOE KOMT HET DAT WE ZO’N SCHERPE PRIJZEN KUNNEN HANTEREN?
De door ons geselecteerde modellen uit het ruime gamma van Interstuhl hebben 10 jaar garantie* (ook op
gasveer en mechaniek). De meeste modellen zijn full option uitvoeringen. Deze worden in grote aantallen
aangekocht waardoor ze uit stock leverbaar zijn aan zeer scherpe prijzen.
Een ergonomische bureaustoel hoeft dus niet duur te zijn.
Al deze actiemodellen/uitvoeringen kunnen vrijblijvend uitgetest worden in onze toonzaal.
Aangezien we een ruime stock hebben kan je deze direct meenemen, deze modellen zijn reeds gemonteerd.
Deze zijn ook beschikbaar via onze onlineshops www.sioenoffice.be en www.sioenfurniture.be.
De levering van deze stoelen gebeurt gratis en gemonteerd over heel België en Nederland.
Wij verkopen aan bedrijven, particulieren,… .
* Meer info hierover kan je terugvinden op de laatste en voorlaatste pagina.

EEN VEEL TERUGKOMENDE VRAAG:
DE ‘LIGHT EDITION’ OF DE ‘FULL OPTION’?
De Light Edition heeft 2D armleggers, deze hebben minder instelmogelijkheden waardoor je minder dicht aan
je bureau kan zitten. In tegenstelling tot de 4D armleggers die in hoogte, breedte en diepte instelbaar zijn én
zwenkbaar zijn, kunnen de 2D armleggers enkel in hoogte en breedte ingesteld worden.
De Full Option en de Light Edition zijn uitgerust met een andere mechaniek.
De autolift-techniek op de Light Edition is niet in meerdere stappen vergrendelbaar, deze is los of vast.
Er is geen gewichtsregeling aanwezig op de Light Edition.
De Full Option heeft een synchroontechniek, deze mechaniek is in meerdere stappen vergrendelbaar en de
gewichtsregeling kan naar wens worden ingesteld.
De Light Edition heeft een standaard zitkussen en de Full Option beschikt over een iets dikker zitkussen,
wat meer zitcomfort geeft.
Zowel de Light Edition als de Full option zijn ergonomische bureaustoelen met 10 jaar garantie.
Enkel heeft de Full Option meer instelmogelijkheden en is daardoor fijner af te stellen.
Beide modellen staan in onze toonzaal ter beschikking om uitgebreid getest te worden.
In onze toonzaal is er altijd iemand aanwezig met de nodige kennis om je professioneel verder te helpen.
Er is een eigen parking aanwezig voor onze toonzaal.
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Uitleg technieken en eigenschappen
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Chillback
•
•

•
•

Een hybride vorm tussen netrug en gestoffeerde rug
Aan de achterzijde netrug met aan de voorzijde een
opdekstoffering met daartussen een dunnen comfortlaag
De achterzijde wordt steeds met een zwarte
afdekstoffering uitgerust
Biedt de luchtigheid van een netrug met een zachtere
gevoel van een gestoffeerde rug

2D armleggers
De 2D armleggers zijn in hoogte en breedte verstelbaar met
een zachte opdek.
Het opdek van de armleggers is altijd zwart.

Flexgrid
De nieuwe FlexGrid zorgt voor een dynamische
ondersteuning van de rugleuning - en ontlast op deze
manier het lichaam bij geconcentreerde werkprocessen.
De FlexGrid is in hoogte en diepte verstelbaar.
• Stabiliteit en flexibiliteit
• Twee componenten met verschillende hardheidsgraden
• Zichtbare dynamische ondersteuning van de rug

3D armleggers
De 3D armleggers zijn in hoogte, breedte en diepte
verstelbaar met een zachte opdek.
Het opdek van de armleggers is altijd zwart.

4D armleggers
De 4D armleggers zijn in hoogte, breedte, diepte verstelbaar
én zwenkbaar met een zachte opdek.
Het opdek van de armleggers is altijd zwart.
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Every, net uitvoeringen
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→ Zie ook pagina 3 voor extra uitleg omrent de Light Edition en de Full Option.
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Every, gestoffeerde uitvoeringen
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→ Zie ook pagina 3 voor extra uitleg omrent de Light Edition en de Full Option.
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Pure – Hero
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Goal Smart – Yos Enjoy
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