
 € 599,- 
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MOVYIS3

Deze stoel motiveert door zijn design, want niets is leuker dan werken aan een mooie werkplek. 

Het MOVYis3 assortiment combineert design en esthetiek met vorm en functie op een geheel  

nieuw niveau. Licht, dynamisch en onderscheidend; MOVYis3 staat voor zichtbare gewichtloosheid,  

transparantie en comfort. Een grote keuze aan modellen, stoffen en kleuren zorgt ervoor dat MOVYis3  

high-end design combineert met individualiteit. Maak een statement - gewoon in zitten.

MOVYIS3

EYE-CATCHING DESIGN.  
IDEAL TECHNOLOGY.

GERMAN INNOVATION

Voorraadmodel 23M6, 
excl. btw

Reguliere prijs € 1.043,-

23M6



 € 535,- 

De voorraadmodellen in zwart kunststof met Era zwarte bekleding zijn uit voorraad leverbaar. Grotere aantallen in overleg. Overige kleuren zijn ook te bestellen, levertijd circa 5-6 weken. Alle stoelen zijn standaard gemonteerd, voorzien van  

universele wielen en voldoen aan de norm EN 1335 (model 14M8 voldoet ook aan NPR 1813). Wij geloven in de kwaliteit van ons product en geven daarom tien jaar garantie op de stoel en drie jaar op de bekleding en de wielen. Alle prijzen  

zijn netto, exclusief BTW.

Het zwarte 14M8 voorraadmodel is uitgerust met synchroon- 
techniek en gewichtsregeling, zitdiepteverstelling, zitneig- 
verstelling, verstelbare lendensteun en verstelbare NPR-arm- 
leggers. De rugleuning heeft zwarte netbespanning en de  
zitting is gestoffeerd met Era zwart. De MOVYIS3 14M8 
voldoet volledig aan de NPR 1813-richtlijn, deze bureaustoel  
is dus geschikt voor 96 procent van de beroepsbevolking! 
Van € 943,- voor € 535,- exclusief btw. 

Het zwarte 23M6 voorraadmodel is uitgerust met  
synchroontechniek en gewichtsregeling, zitdiepteverstelling, 
verstelbare lendensteun en verstelbare NPR armleggers. 
De hoge rugleuning is net als de zitting gestoffeerd met  
Era zwart.
Van € 1.043,- voor € 599,- exclusief btw.

98,5% 

JAAR 
GARANTIE

FLEXTECH  
De voordelen van de klassieke synchroontechniek worden versterkt door de  
technische verfijning van Flextech, zodat de gebruiker intuïtief meer houdings-  
en positiewijzigingen doorvoert. De extra zijwaartse bewegingsmogelijkheden 
bevorderen dynamisch zitgedrag. 
 
Als extra stimulans voor dynamisch zitten kunt u tevens de sensor S 4.0 inzetten.  
Voor meer informatie zie de prijslijst Interstuhl 2020.

MOVYIS3

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Era

100% Polyester
>100.000 Martindale
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Andere kleuren

Deze modellen zijn zowel in zwart kunststof als in wit kunststof verkrijgbaar. Net als diverse kleuren stoffering. 

Voorraadmodel 14M8, 
NPR 1813 uitvoering


