
*Zie de voorwaarden op de keerzijde en binnenin deze folder.

Van 9 oktober tot 27 november 2021 heeft u volop de tijd om te profiteren 
van de aanbiedingen op de HELE COLLECTIE

Stoel Bureaustoelen Bureaustoel Zetel + voetenbank ZitbankZetel Power™

VERJAARDAGSAANBIEDINGEN*

50 JAAR en 50 DAGEN



50 JAAR... exclusief comfort

Wie een nieuwe zitbank kiest, hecht daarbij veel belang aan het design, de kleur, 
het materiaal en de afmetingen. De vormgeving is essentieel, dat spreekt vanzelf. 
Maar wij gaan verder. Voor ons is functionaliteit even belangrijk als comfort. 
Hoe u gaat zitten en de zitbank zich aan u aanpast en u dat onweerstaanbare 
gevoel van welzijn biedt... Dat maakt het verschil tussen een goede en een 
fantastische zitbank.

De Stressless® zitbankencollectie is uitgebreid met gemotoriseerde Power™ 
zitbanken, die ongeëvenaard ontspannend en modulair zijn. Om uw salon 
helemaal af te maken, kunt u ze combineren met een bijpassende zetel.

*Aanbieding geldig van 09/10/21 tot 27/11/2021 op de adviesprijs btwi op 01/08/2021 bij aankoop van een Stressless® zetel of zitbank uit de collectie 2021. 

(1) Dus een besparing van € 678, exclusief optionele batterij van € 250 bij aankoop van een 2-zitsbank (waarvan 1 Power™) Stressless® Mary met houten 
armleuningen en Batick leer - L.: 188, H.: 102, D.: 99-173 cm

(2) Dus een besparing van € 810, exclusief optionele batterij van € 250 bij aankoop van een 2-zitsbank (waarvan 1 Power™) Stressless® Emily in Batick 
leer - L.: 172, H.: 86/100, D.: 111-158 cm

Zichtbare materialen: vaarsleder, chroomgelooid, gecorrigeerde nerf, gepigmenteerd. Getinte beuk, lak op waterbasis; verchroomd roestvrij staal; 
gegoten en gepolijst aluminium. U vindt alle informatie bij de Stressless® dealers die meedoen aan de actie en op www.stressless.com.

in plaats van € 4 519(1)

VERJAARDAGSAANBIEDING

€ 3 841

Zitbank Stressless® Mary 
vanaf

Zitbank Stressless® Mary Wood, 3-zits, en zetel Stressless® Mayfair (M) Classic Power™ in Paloma Shadow Blue/Black



Stressless® Mary Stressless® Emily Stressless® Lucy

Met behulp van de toetsen aan de rechterkant van de zetel kunt u dankzij Power™ de voetensteun, de helling 
van de rugleuning en de hoofdsteun gemotoriseerd instellen en van optimaal comfort genieten.

in plaats van € 5 399(2)

VERJAARDAGSAANBIEDING

€ 4 589

Zitbank Stressless® Emily 
vanaf

Zitbank Stressless® Emily Metaal C31 met End Module in Paloma Dark Henna/Matte Black



*Aanbieding geldig van 09/10/21 tot 27/11/2021 op de adviesprijs btwi op 01/08/2021 bij aankoop van een Stressless® zetel of zitbank uit de collectie 2021. 

(3) Dus een besparing van € 510 bij aankoop van een 2-zitsbank Stressless® Stella in Batick leer, armleuningen S2 - L.: 185, H.: 78, D.: 93 cm

(4) Dus een besparing van € 210 bij aankoop van een zetel en voetensteun Stressless® Consul Classic M in Jasmine* stof Groep 1 - zetel, L.: 76, H.: 100, 
D.: 71 cm; voetenbank B: 54, H.: 38, D.: 39 cm

(5) Dus een besparing van € 78 bij aankoop van een stoel Stressless® Mint Low Large, in Batick leer, voet D200 - L.: 49, H.: 92, D.: 59 cm

Zichtbare materialen: vaarsleder, chroomgelooid, gecorrigeerde nerf, gepigmenteerd. Getinte beuk, lak op waterbasis; verchroomd roestvrij staal; 
gegoten en gepolijst aluminium. *Stof Jasmine: 90% polyester en 10% katoen. U vindt alle informatie bij de Stressless® dealers die meedoen aan de actie 
en op www.stressless.com.

50 JAAR perfect in balans
50 jaar onderzoek, inzet en innovatie hebben van Stressless® een referentie op 
het gebied van comfort en ontspanning gemaakt. De exclusieve gepatenteerde 
functies die door onze ingenieurs zijn ontwikkeld, zijn hiervan het resultaat. De 
zetels, zitbanken en stoelen die onze ateliers verlaten, combineren een tijdloos 
Scandinavisch design met uniek comfort en symboliseren onze zoektocht naar 
uitmuntendheid.

Stressless® Stella Stressless® Ella

 

Vindt uw balans met de Stressless® 
BalanceAdapt™ technologie. Subtiele, 
wiegende bewegingen versterken het gevoel 
van optimaal evenwicht. Deze bewegingen 
maken gewoonlijk het verschil tussen een 
goede en een fantastische zitbeleving.

in plaats van € 3 399(3)

VERJAARDAGSAANBIEDING

€ 2 889

Zitbank Stressless® Stella 
vanaf

Zitbank Stressless® Stella, 3-zits S2 met hoofdsteun en Ottoman en zetel Stressless®Sam Wood in Paloma Sand/Chrome



in plaats van € 519(5)

VERJAARDAGSAANBIEDING

€ 441

Stoel Stressless® Mint  
vanaf

in plaats van € 1 399(4)

€ 1189

VERJAARDAGSAANBIEDING
Zetel Stressless® Consul 

vanaf

Zetel en voetensteun Stressless® Consul Classic in stof Jasmine Grey/Oak

Stoel Stressless® Mint Low, D150 met arml. in Paloma Almond/Oak



*Aanbieding geldig van 09/10/21 tot 27/11/2021 op de adviesprijs btwi op 01/08/2021 bij aankoop van een Stressless® zetel of zitbank uit de collectie 2021. 

(6) Dus een besparing van € 394 bij aankoop van een zetel en voetensteun Stressless® Metro Original of Star in Batick leer - zetel, L.: 80, H.: 98; D: 75 
cm) + voetenbank L: 54, H.: 42, D.: 41 cm

(7) Dus een besparing van € 411 bij aankoop van een zetel en voetensteun Stressless® Mayfair Cross of Signature in Batick leer - zetel (M), L.: 83, H.: 102; 
D: 74 cm) + voetenbank L: 55, H.: 41, D.: 39 cm

(8) Dus een besparing van € 525, exclusief optionele batterij van € 250 bij aankoop van een zetel Stressless® Aura Classic Power™ (M) in Batick leer - L.: 
77, H.: 110, D.: 81-135 cm

Zichtbare materialen: vaarsleder, chroomgelooid, gecorrigeerde nerf, gepigmenteerd. Getinte beuk, lak op waterbasis; verchroomd roestvrij staal; 
gegoten en gepolijst aluminium. U vindt alle informatie bij de Stressless® dealers die meedoen aan de actie en op www.stressless.com.

50 JAAR tijd voor uzelf
Al bijna 50 jaar zit comfort in het DNA van Stressless®. Geniet ver van 
de stress van elke dag van een echte wellnessruimte voor momenten 
van intense ontspanning.

Keuze uit 7 verschillende onderstellen voor weergaloos comfort

Cross Signature Classic Classic Power™ Original Star Office

in plaats van € 2 629(6)

VERJAARDAGSAANBIEDING

€ 2 235

Zetel Stressless® Metro  
vanaf

Zetel en voetensteun Stressless® Metro Original in Noblesse Grey/Matte Black



in plaats van € 2 739(7)

VERJAARDAGSAANBIEDING

€ 2 328

Zetel Stressless® Mayfair  
vanaf

in plaats van € 3 499(8)

VERJAARDAGSAANBIEDING

€ 2 974

Zetel Stressless® Aura Power™ 
vanaf

Zetel en voetensteun Stressless® Mayfair Cross in Cori Blue

Zetel Stressless® Aura Classic Power™ in Paloma Sand/Oak 



Hier komt de naam van uw winkel
Adres - Plaats

*Aanbieding geldig van 09/10/21 tot 27/11/2021 op de adviesprijs btwi op 01/08/2021 bij aankoop van een Stressless® zetel of zitbank uit de collectie 2021. 

(9) Dus een besparing van € 100 bij aankoop van een bureaustoel Stressless® Laurel Home Office Low in Batick leer - L.: 72, H.: 87/99, D.: 72 cm

Zichtbare materialen: vaarsleder, chroomgelooid, gecorrigeerde nerf, gepigmenteerd. Getinte beuk, lak op waterbasis; verchroomd roestvrij staal; gegoten 
en gepolijst aluminium. U vindt alle informatie bij de Stressless® dealers die meedoen aan de actie en op www.stressless.com.

50 JAAR duurzaam comfort
Bij Stressless® maken wij kwaliteitsproducten die 
ontworpen zijn om lang mee te gaan en de milieu-
impact te verminderen. De grondstoffen worden met 
de grootste zorg geselecteerd om stevige en duurzame 
meubelen te maken. Door ons te focussen op tijdloos 
meubilair, ontwikkelen we iconische modellen met een 
onverslijtbaar design.

Kantoorruimte

Voor een echte comfortbeleving bent u welkom bij uw erkende Stressless® dealer.

16 modellen Office  
bureaustoelen naar keuze

4 modellen Home Office  
bureaustoelen naar keuze

in plaats van € 669(9)

VERJAARDAGSAANBIEDING

€ 569

Bureaustoel Stressless® Laurel 
Home Office vanaf

Bureaustoel Stressless® Laurel Home Office, High 
met armleuning, in Paloma Almond/Matte Black


