
 € 299,- 

WWW.INTERSTUHL.NL

THUIS IN DE NIEUWE WERKOMGEVING: NEW EVERYIS1

Met NEW EVERYIS1 is het gelukt om een succesvol product door te ontwikkelen. Al jaren 

is het een allemansvriend, nu komen daar vast veel vrienden bij. De vormgeving is nóg 

mooier en de perfecte functionaliteit is effectief doorontwikkeld. Daarbij zijn de behoef-

ten van de mens centraal gesteld. NEW EVERYIS1 is het antwoord op de eisen van de 

nieuwe, mobiele en modulaire werkomgeving in het instapsegment.

Voorraadmodel EV151, 
excl. btw

Reguliere prijs € 555,-

NEW EVERYIS1

ALLEMANSVRIEND.

GERMAN INNOVATION

EV151



Voorraadmodel EV211
Bureaudraaistoel middelhoog, rugleuning netbespanning:
Bekleding Era zwart -- zwart kunststof -- voetkruis  
kunststof zwart -- synchroontechniek -- gewichtsregeling --   
zitdiepteverstelling -- lendensteun -- 4D armleggers --  
universele wielen -- gemonteerd in hoes.

Van € 678,- voor € 375,- excl btw.

Voorraadmodellen in Era zwart zijn uit voorraad leverbaar. Grotere aantallen in overleg. Andere kleuren Era en wit kunststof zijn leverbaar zonder een meerprijs, Levertijd circa 5 tot 6 weken. Alle stoelen zijn standaard gemonteerd, voorzien 

van universele wielen en voldoen aan de norm EN 1335. 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.

Voorraadmodel EV311
Bureaudraaistoel middelhoog, rugleuning Chillback:
Bekleding Era zwart -- zwart kunststof -- voetkruis  
kunststof zwart -- - synchroontechniek -- gewichtsregeling -- 
zitdiepteverstelling -- lendensteun -- 4D armleggers --  
universele wielen -- gemonteerd in hoes.

Van € 727,- voor € 405,- excl btw.

Voorraadmodel EV151
Bureaudraaistoel middelhoog, rugleuning gestoffeerd:
Bekleding Era zwart -- zwart kunststof -- voetkruis  
kunststof zwart -- autolift-techniek -- zitdiepteverstelling --  
2D armleggers -- universele wielen -- gemonteerd in hoes.

Van € 555,- voor € 299,- excl btw.

Voorraadmodel EV117
Bureaudraaistoel met comfortzitting, hoge rugleuning 
gestoffeerd:
Bekleding Era zwart -- zwart kunststof -- voetkruis  
kunststof zwart -- synchroontechniek -- gewichtsregeling --   
zitdiepteverstelling -- lendensteun -- 4D armleggers --  
universele wielen -- gemonteerd in hoes.

Van € 702,- voor € 399,- excl btw.

Era

>100.000 Martindale

ER01           
zwart

ER 02           
lichtblauw

ER 03           
roze

ER 04           
groen

ER 05       
bruin

ER 06       
geel

ER 11           
grijs

ER 12      
pastelblauw

ER 13         
lila

ER 21     
grijsbeige

ER 22           
blauw

ER 23           
oranje

ER 31           
lichtgrijs

ER 33           
rood

Er zijn vier modellen van de NEW EVERYIS1 collectie op voorraad. Voor elk wat wils.  

Wilt u een rugleuning met netbespanning voor een luchtig en transparant geheel?  

Of een gestoffeerde rugleuning voor net dat beetje extra comfort? Of een gecombineerde  

uitvoering: een Chillback rugleuning? U mag het zeggen. En niet alleen qua comfort  

zijn er diverse keuzes, ook qua uiterlijk: alle NEW EVERYIS1 modellen zijn zowel in zwart  

kunststof als in wit kunststof verkrijgbaar. Daarbij zijn verschillende kleuren netbe-

spanning en stofkleuren mogelijk. En hadden we al gezegd dat NEW EVERYIS1 een  

heel zacht prijsje heeft? 

98,5% 

JAAR 
GARANTIE

NEW EVERYIS1

UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

EV117

8123
rood

8113
oranje

8114
groen

8125
beigegrijs

8162
donker-
blauw

8148
antraciet

8140
zwart

8144
wit

8172
blauw

Netbespanning

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.


