6771 Lucca

MODEL

OMSCHRIJVING

IN STOF VANAF

IN LEER VANF

metrage

890

1.140

1,70 m

6771 ES 2A
stoel

B 53 x D 62,5 x H 82 cm
nieuwe
x 82
ZH 48 ZD 48 AH 69F 53 x 50

hoes

NIEUWE HOESPRIJS CALCULATIE
Voor berekening van de prijs van alleen een nieuwe
hoes, neemt u het bedrag in de regel 'nieuwe hoes'
in de gewenste prijsklasse. Vanaf een ouderdom
van 7 jaar kan herstoffering bij Gelderland alleen
plaatsvinden inclusief het compleet vernieuwen van
het schuim. Kosten hiervoor zijn:
per zitplaats € 170,- netto inclusief BTW
losse fauteuil € 240,- netto inclusief BTW

440

680

DETAILS

•

•
•
•

OPTIES

frame van metaal met
nosagvering, ingeschuimd in
vormschuim
poten mat geplijst
onderzijde poten zwenkwielen
standaard soft wielen

•
•
•
•
•

CALCULATIE MODEL MET INGEZONDEN STOF
Voor de prijs van een model met ingezonden stof
dient u uit te gaan van stofklasse A.
De stofmetrages zijn bij ieder model apart vermeld.
Zie verdere voorwaarden op pagina 73 - 76
Algemene Informatie.

poten zwart epoxy
inkorten van de poten of verlengen
(max. 5 cm) is mogelijk, meerprijs
€ 55,- per stoel
inkorten of verlengen alleen
mogelijk per cm
houten trompet voet in zwart,
blank gelakt of onbewerkt beuken
pootdop in zwart kunsstof of RVS
glijdop, alleen in combinatie met
poten verlengen van 5 cm.

6773 Tonio

MODEL

OMSCHRIJVING

IN STOF VANAF

IN LEER VANF

metrage

890

1.140

1,70 m

6773 ES 2A
stoel

B 53 x D 62,5 x H 82 cm
ZH 48 ZD 48 AH 69F 53 xnieuwe
50 x 82

hoes

NIEUWE HOESPRIJS CALCULATIE
Voor berekening van de prijs van alleen een nieuwe
hoes, neemt u het bedrag in de regel 'nieuwe hoes'
in de gewenste prijsklasse. Vanaf een ouderdom
van 7 jaar kan herstoffering bij Gelderland alleen
plaatsvinden inclusief het compleet vernieuwen van
het schuim. Kosten hiervoor zijn:
per zitplaats € 190,- netto inclusief BTW
losse fauteuil € 265,- netto inclusief BTW
CALCULATIE MODEL MET INGEZONDEN STOF
Voor de prijs van een model met ingezonden stof
dient u uit te gaan van stofklasse A.
De stofmetrages zijn bij ieder model apart vermeld.
Zie verdere voorwaarden op pagina 73 - 76
Algemene Informatie.

6771 lucca l 6773 tonio l Dick Spierenbrug

440

DETAILS

•

•
•
•

frame van metaal met
nosagvering, ingeschuimd in
vormschuim
poten mat geplijst
onderzijde poten zwenkwielen
standaard soft wielen

680

OPTIES
•
•
•
•
•

poten zwart epoxy
inkorten van de poten of verlengen
(max. 5 cm) is mogelijk, meerprijs
€ 55,- per stoel
inkorten of verlengen alleen
mogelijk per cm
houten trompet voet in zwart,
blank gelakt of onbewerkt beuken
pootdop in zwart kunststof of RVS
glijdop, alleen in combinatie met
poten verlengen van 5 cm.

59

