6901
MODEL

B 47 x D 67 x H 80 cm
ZH 48
ZDx 67
47 x 80
ES 47

OMSCHRIJVING

IN STOF VANAF

IN LEER VANF

metrage

6901 ES ZA
stoel zonder armen

920

1.235

2,45 m

nieuwe hoes

465

775

1.650

2.235

960

1.550

EB 135 x 67 x 80

6901 EB ZA
bank zonder armen
B 135 x D 67 x H 80 cm
ZH135
48 x ZD
ES 47 x 67 x 80 EB
67 x47
80

nieuwe 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 € 200,- netto inclusief BTW
losse fauteuil € 280,- netto inclusief BTW

DETAILS
•

•

4,20 m

OPTIES
• blokkeerwielen meerprijs € 40,(alleen voor de stoelen)

massief beukenhouten romp
met nosagvering, zitting en rug
opgebouwd uit hoogwaardig
koudschuim
op kunststof 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. Lees
ook onze algemene informatie.

6908
MODEL

OMSCHRIJVING

IN STOF VANAF

IN LEER VANF

metrage

945

1.275

2,75 m

490

815

1.695

2.275

985

1.570

6908 ES ZA
stoel zonder armen
B 50 x D 70 x H 81 cm
ZH 50
ZDx40
ES 50
70 x 81

hoes
EB nieuwe
136 x 70 x 81
6908 EB ZA
bank zonder armen

B 136 x D 70 x H 81 cm
ZH136
50 x ZD
ES 50 x 70 x 81 EB
70 x4081

nieuwe 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 € 200,- netto inclusief BTW
losse fauteuil € 280,- netto inclusief BTW

DETAILS
•

•

massief beukenhouten romp
met nosagvering, zitting en rug
opgebouwd uit hoogwaardig
koudschuim en daarover een carré
gestikt dek gevuld met een mix
van Comforel en polyether staafjes
op kunststof wielen

4,90 m

OPTIES
• blokkeerwielen meerprijs € 40,(alleen voor de stoelen)

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. Lees
ook onze algemene informatie.
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