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Omschrijving Juliet € 239,- 

• Zwarte stoffering (andere kleuren op aanvraag) 

• Schuifzitting en daardoor ook geschikt voor langere personen 

• Hoogteverstelling d.m.v. lift-o-matic 

• In hoogte verstelbare armleggers 

• Kunststof kruisvoet 

• Synchroon techniek 

• Gewichtsregeling 

• Wielen zowel geschikt voor harde als voor zachte vloer 

• 3 jaar garantie 

• Stoel volgens EN-1335 
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Omschrijving Polaris € 334,- 

• Aluminium gepolijst onderstel. 

• Wielen geschikt voor zowel harde als zachte ondergrond 

• Hoogteverstelling d.m.v. lift-o-matic 

• Synchroontechniek 

• Voorzien van schuifzitting. (6cm.) 

• Hoogte instelbare netwave rugleuning(altijd in zwart) 

• Zitting in zwart op voorraad. Andere kleuren op bestelling. 

• In hoogte verstelbare armleggers (meerprijs 3D armleggers € 30,-) 

• 5 jaar garantie 

• 98% recyclebaar 

• Stoel volgens EN 1335-norm 

• Lendesteun is optie (+ € 30,-) 

• Zwart standaard op voorraad 

• Op bestelling is de kleur van de zitting in meer dan 70 kleuren leverbaar 

In NPR uitvoering: meerprijs € 100,- 
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Omschrijving Metis € 344,- 

• Hoogteverstelling d.m.v. lift-o-matic 

• Synchroontechniek 

• Hoogte instelbare rugleuning met verstelbare lendensteun 

• Voorzien van schuifzitting (6cm.) 

• In hoogte verstelbare armleggers 

• Wielen geschikt voor zowel harde als zachte ondergrond 

• Zwarte kruisvoet 

• 5 jaar garantie 

• 98% recyclebaar. 

• Zwart standaard op voorraad. 

• Op bestelling in meer dan 70 kleur leverbaar. 

• Stoel volgens EN 1335-norm. 

In NPR uitvoering: meerprijs € 100,- 
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Omschrijving Salina € 354,- 

• Verchroomd onderstel en kruisvoet 

• Wielen geschikt voor zowel harde als zachte ondergrond 

• Hoogteverstelling d.m.v. lift-o-matic 

• Synchroontechniek 

• Hoogte instelbare rugleuning met verstelbare lendensteun 

• In hoogte verstelbare armleggers 

• 5 jaar garantie 

• 98% recyclebaar 

• Zwart standaard op voorraad 

• Op bestelling in meer dan 70 kleur leverbaar. 

• Stoel volgens EN 1335-norm 

In NPR uitvoering: meerprijs € 100,- 
 

 
 
 


