CONFORM ARBO-RICHTLIJNEN

Op kantoor zit u
goed, maar hoe is het
geregeld voor de

thuiswerkplek?
Met een individueel instelbare
bureaustoel zorgen wij ervoor dat
u ook thuis ergonomisch goed
zit én rugpijn voorkomt.

Uw ergonomische
partner voor de
thuiswerkplek

ACTIEPRIJS*

375,-

www.koehl.com

excl. btw

Volledige ergonomisch instelbaar,
Duitse kwaliteit

ANTEO® Network
met KÖHL® AIR-SEAT
Adviesprijs € 613,- excl. btw
• In hoogte / diepte verstelbare lendensteun (KBS®)
• 63 cm hoge rugleuning met ademende transparante stof
• Traint de rugspieren en voorziet de tussenwervelschijven
van voedingsstoffen en zuurstof
• Zitting gestoffeerd met zwarte projectstof
• 5 cm zitdiepteverstelling voor lange en korte benen
• Synchroonmechaniek met automatische
gewichtsaanpassing en extra fijnafstelling 45–125 kg
• In hoogte / breedte verstelbare armleggers met
zachte comfortpads

AIR-SEAT

• Zwarte PA kruisvoet met wielen voor harde of zachte
vloeren

Ergonomisches
Produkt

• 5 jaar garantie

www.igr-ev.de

*Aanbieding geldig tot:

31-08-2020

Voorkom rugklachten met de
Köhl® Air-Seat
Versterkt de rugspieren en
stimuleert de doorbloeding
gedurende het werken

Geïntegreerd
AIR-SEAT luchtkussen
• Voorkomt rugpijn, rugklachten en spierspanning
• Laat u bewegen met microbewegingen terwijl u zittend
uw werk doet
• Traint de rugspieren zachtjes en voorziet de
tussenwervelschijven van voedingsstoffen en zuurstof
door de wisselende spierspanning
• Individueel in te stellen met een eenvoudige drukknop
• Conform de Nederlandse ARBO-richtlijnen
• Is ontwikkeld samen met de IGR, het Duitse instituut
voor Gezondheid en Ergonomie

A I R-S E AT-M OV I E

Video: koehl.com/airseat

U wilt toch ook goed zitten
tijdens het thuiswerken?
BESTELLING
Vul hier uw bestelling in en stuur deze per mail of post naar ons op.
Type stoel
ANTEO® Network met AIR-SEAT
Bestel-Nr.: 5030

Wielen
Voor zachte vloer (H)
Voor harde vloer (W)

Prijs/stuk

Aantal

Totaalprijs

375,-

..................

5

....................€

€

1.875,-

Stof zitting: PHOENIX van CAMIRA, zacht en aangenaam
gevoel, 100.000 Martindale, 100% Polyester
Stof rugleuning: RUNNER van CAMIRA, transparant
en luchtdoorlatend. 70.000 Martindale, 100% Polyester

excl. btw

Heeft u nog vragen?
Neemt u contact met mij op voor een bezoek in uw showroom
om de producten beter te leren kennen.
Neemt u contact met mij op voor een afspraak bij mij thuis.

Factuuradres

Afleveradres (indien afwijkend)

Naam

Naam

Bedrijf

Bedrijf

Straat

Straat

PC/PLS

PC/PLS

Email
Telefoon
Handtekening

Bezorging is via dropshipment of transporteur

info@betes.nl | 035 - 656 56 65
https://betes.nl
De Kwakel 32

1241 LD Kortenhoef

