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69,90

[M] 83

stapelbaar 
(max. 10 stoelen)

Gegevens:
Totaalhoogte 820 mm 
Totaalbreedte 530 mm 
Totaaldiepte 560 mm 
Zithoogte kunstleder 480 mm 
Zithoogte hout 460 mm 
Zitbreedte 470 mm 
Zitdiepte 420 mm 
Rugleuninghoogte  340 mm 
Gewicht hout 5,5 kg 
Gewicht kunstleder 6,0 kg

Bezoekersstoel echt hout, 
onderstel verchroomd

echt hout 

kleur beuk 
Bestelnr. 3013 4553 c
€/st. 99,90  
vanaf 8 st. €/st. 89,90

echt hout

kleur zwart 
Bestelnr. 3028 1438 d
€/st. 99,90  
vanaf 8 st. €/st. 89,90

afb. kunstleder zwart 
Bestelnr. 3013 1020
vanaf 8 st. €/st. 69,90

onderstel aluzilver

afb. kunstleder blauw 
Bestelnr. 3025 4472
vanaf 8 st. €/st. 69,90

Kwaliteitskenmerken:
+  onvermoeibaar zitten door  

bijzondere kwaliteits- 
polstering van zit en  
rugleuning

+  bijzonder robuust door een  
 stabiel en stapelbaar onderstel  
 in verchroomd, aluzilver of  
 zwart (inclusief polyamide  
 vloerbeschermers)

+  passende Click-rijverbinding  
optioneel verkrijgbaar   
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+  TOPKWALITEIT,  
daarom 5 jaar garantie

onderhouds- 
v riendelijk en  
afwasbaar

vanaf €

vanaf €

afb. beuk  
Bestelnr. 3013 4553
vanaf €/st. 89,90

onderstel  
dubbel  
verchroomd,  
incl. polyamide  
vloerbeschermers 
(stapelbaar  
max. 10 stoelen)

TOP-kwaliteit,  
met binnenzitschaal  

in hout en extra  
comfortabele 

kwaliteitspolstering

Bezoekersstoel ISO – bekleding kunstleder

kunstleder V

kleur zwart blauw rood
onderstel verchroomd
Bestelnr. 3013 1020 a 3025 4454 3025 4466 
onderstel aluzilver
Bestelnr. 3025 4471 3025 4472 b 3025 4474
onderstel zwart
Bestelnr. 3025 4467 3025 4469 3025 4468  
€/st. 72,90  72,90  72,90  
vanaf 8 st. €/st. 69,90   69,90   69,90   

hoogwaardige 
optiek door 
rugleuning- 
 bedekking in 
kunststof

zitschaal echt hout

 
Kwaliteitsonderstel 
dubbel verchroomd,  
incl. polyamide 
vloerbeschermers 
(stapelbaar max. 10 
stoelen)

TOP
KWALITEIT

5
JAAR

GARANTIE

Viltglijders  VE= 4 stuks

 
voor parket, steen, tegels, enz.  
in topkwaliteit voor optimale 
vloerbescherming
Bestelnr. 3025 1922 €/VE 9,90
(Viltglijders met gummihamer inslaan)

Bezoekersstoelen/stapelstoelen
onderhoudsvriendelijk

afb. echt hout zwart
Bestelnr. 3013 4553
vanaf €/st. 89,90

Prijzen + BTW en eventuele tijdelijke toeslag Levertijd: binnen 10 werkdagen


