Wanneer frustratie verandert in zin om te zitten ...
... welkom in je nieuwe thuiskantoor

Tot 3 stuks is levering mogelijk binnen 5 werkdagen, vanaf fabriek in Duitsland!

CALIXO ® met kussen
ACTIEPRIJS*
excl. btw

CALIXO ®

• Designstoel waarvan de zithoogte eenvoudig verstelbaar
• Op de natuur geïnspireerde afgeronde vormen
• Reageert flexibel op bewegingen en nodigt uit tot

ACTIEPRIJS*

is
excl. btw

dynamisch zitten

• Zitschaal is ergonomisch vormgegeven voor steun in
• Het zitkussen is beschikbaar in vier kleuren
• Opgebouwd uit duurzame materialen en voor 100%

• Designstoel waarvan de zithoogte eenvoudig verstelbaar is
• Op de natuur geïnspireerde afgeronde vormen
• Reageert flexibel op bewegingen en nodigt uit tot
dynamisch zitten

• Schaal

de rug

met volledig in het zwart gestoffeerde bekleding en
een gepolljst aluminium kruisvoet

• Universele wielen met een chroomaccent
• Opgebouwd uit duurzame materialen en voor

recyclebaar

zwart

volledig gestoffeerd

recyclebaar

grijs

rood

donkerblauw

100%

zwart

Verkoopprijs: €590,-

ANTEO ®
excl. btw

ACTIEPRIJS*

• Ergonomische

bureaustoel met 63 cm hoge,
ademende NETWORK-rugleuning

excl. btw

• Voorzien

van in hoogte en diepte verstelbare
KÖHL® lendensteun

WAVE

• Ergonomische

bureaustoel met een volledig
gestoffeerde rugleuning

• Hoogte

en diepte verstelbare KÖHL®lendensteun voor
ondersteuning van de onderrug

• COMFORT-zitting met kwaliteitsschuim voor langdurig zitcomfort
• AUTO synchroonmechaniek dat zich zeer eenvoudig laat

• COMFORT-zitting voor langdurig zitcomfort
• AUTO synchroonmechaniek dat zich zeer eenvoudig

• Armleuningen zijn in breedte en hoogte verstelbaar
• Speciale uitvoering met vooraf gedefinieerde kleuren

• Armleuningen zijn in breedte en hoogte verstelbaar
• Speciale uitvoering met vooraf gedefinieerde kleuren

bedienen door de automatische gewichtsaanpassing

componenten

• Opgebouwd uit duurzame
• Universele wielen

en

materialen en voor 98% recyclebaar

bedienen door de automatische gewichtsaanpassing

Verkoopprijs: €543,-

donkergrijs

Verkoopprijs: €692,www.igr-ev.de

laat

en
componenten
• Zitkussen en rugleuning is beschikbaar in vier kleuren
• Opgebouwd uit duurzame materialen en voor 98%
recyclebaar
zwart

Ergonomisches
Produkt

ACTIEPRIJS*

TEMPEO ®

black & white

oranje

turquoise

VANAF
€ 1.089,excl. btw

ARTISO ®
Uitzonderlijk ontwerp met uitmuntend
zitcomfort

• Zitting

is voorzien van hoge kwaliteit
pocketveren - voor een unieke
zitervaring

• Dynamisch

zitten wordt gestimuleerd
dankzij een unieke KÖHL innovatie:
de Dynamic Disc

• Ontworpen
Duitsland

en handgemaakt in

UItvoerbaar in:

•4
•4
•4

rughoogten
stofsoorten (incl. leder)
onderstellen

Individeel advies en uitproberen bij uw
lokale KÖHL dealer
Levertijd 4 - 5 weken

U wilt toch ook goed
zitten in uw home office?
BESTELLING:
Vult u de bestelling in of neem contact met ons op:
Prijs:
			
				
Product:					 Kleur:		 			
			
			
				
		
					 			
Grijs
Rood
Donkerblauw ..................
CALIXO® met zitkussen		
Zwart
..................
CALIXO® volledig gestoffeerd in zwart
..................
ANTEO® black & white
..................
Donkergrijs
Oranje
Turquoise
TEMPEO® WAVE		
Zwart
		
		
		
Heeft u een vraag? Wij informeren u graag.
ARTISO® (advies en uitproberen)
Neemt u contact met mij op om in uw showroom een afspraak te maken

FACTUURADRES

LEVERADRES (indien afwijkend)

Naam

Naam

Bedrijf

Bedrijf

Straat

Straat

PC/PLS

PC/PLS

Telefoon
E-mail
Datum / handtekening
De leveringen van KÖHL vinden plaats achter de eerste deur door pakketdienst / expediteur.
KÖHL bepaalt het type levering en verpakking, gedeeltelijk gemonteerd of geassembleerd, met folie of kartonnen verpakking, met
een logistieke partner of met pakketdienst. Dit aanbod is gebaseerd op de momenteel geldende prijslijst “Productinformatie en prijzen
in euro‘s” vanaf 1 september 2020. Alle vermelde prijzen zijn excl. btw. Het verliest zijn geldigheid met de publicatie van een nieuwe
prijslijst. Wijzigingen voorbehouden.

Aantal:
..................
..................
..................
..................

