
Eindelijk 
Stressless®

Made in Norway 
since 1971

Stressless® 

actieperiode:
1-10 t/m 30-11-2017

Voor meer informatie, zie 

binnenzijde/achterzijde.

Stressless® London High Back

Onze stars in de aanbieding!

Betreft alle High- en Low Back 
starbase fauteuils!

Bespaar

nu!

Van 01-10 t/m 30-11-2017 zijn de Stressless® 
starbase fauteuils City, London, Metro 
en Paris, in de leerkwaliteiten “Batick” en 
“Paloma”, zeer aantrekkelijk geprijsd!  
Bijv.: Stressless® Paris High Back 
incl. voetenbank en in leer “Batick”
 

In totaal maar liefst 40 leerkleuren om uit te kiezen.
 * Actie adviesprijs van de fabrikant.
** Originele adviesprijs van de fabrikant.
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Met de Stressless®-nieuwsbrief bent u altijd geïnformeerd 
over o.a. primeurs en aanbiedingen van Stressless®. 
Op: stressless.nl/nieuwsbrief kunt u zich gratis, zonder 
verplichtingen, aanmelden en altijd weer afmelden!

Aantrekkelijk geprijsde show-
roommodellen vindt u onder:
ekornes.nl/klantenservice/
showroommodellen

SALE
Catalogus 
downloaden op: 
stressless.nl

nu  1.995,– eur* 
(i.p.v. 2.495,– eur** )   

balie
Logo + adres



Meer beweging voor nòg meer comfort: Stressless® London High Back 
nu standaard met het unieke BalanceAdapt™-systeem – de zachte swingfunctie

Stressless® Metro Low Back

Mijn planning voor vandaag: 
benen omhoog en 
eindelijk ontspannen.

NIEUW!

FUNCTIE EN DESIGN IN PERFECTE COMBINATIE

Stressless® City High Back

Volledig ontspannen zijn en een time-out nemen 
van de dagelijkse sleur – juist regelmatige 
ontspanning is zó belangrijk voor een goed levens- 
gevoel. Daarbij kan men bijzonder van echte 
ontspanning genieten, wanneer helder Scandi-
navisch design gecombineerd wordt met 
gepatenteerde functies – zoals bij Stressless®.



Stressless® Metro High Back

FUNCTIE EN DESIGN IN PERFECTE COMBINATIE

  Ik houd van 
een helder

Design en echte
ontspanning.

Stressless® City Low BackStressless® Paris High Back



Stressless® View fauteuil met geïntegreerde
voetensteun – het LegComfort™-systeem

Stressless® Live fauteuil met geïntegreerde 
voetensteun – het LegComfort™-systeem

LegComfort™

Het LegComfort™-systeem – 
de elegant geïntegreerde voetensteun 

Met het LegComfort™-systeem zijn onze fauteuils en 
banken zo mogelijk nòg comfortabeler. De geïntegreerde 
voetensteun kan perfect worden afgestemd op de 
individuele lichaamslengte waardoor hij u, in combinatie
met ons geavanceerde Stressless®-comfort, een 
uitzonderlijk comfortabele zitbeleving biedt. 

Stressless® Sunrise fauteuil met geïntegreerde 
voetensteun – het LegComfort™-systeem

NIEUW!

 LegComfort™

MET GEPATENTEERDE FUNCTIE

  Ontspanning  
tot in de 
tenen! Meer info op stressless.nl

 

 



Stressless® View met Signature-onderstel

Stressless® Garda met Signature-onderstel

MEER BEWEGING VOOR MEER COMFORT

Perfecte 
balans geeft mij 
nieuwe energie.

Actief zitten, oftewel bewegend zitten, is in veel 
opzichten beter dan een starre zitpositie. Zo stimuleren 
fauteuils en banken die zich vloeiend aanpassen aan 
de lichaamsbewegingen, het algemene welzijn en zorgen 
voor actieve ontspanning van lichaam en geest. Perfect 
om nieuwe energieën te krijgen.

Als eerste geïnformeerd 
worden over interessante 
nieuwtjes!

Met de Stressless®-nieuwsbrief bent u 
altijd op de hoogte van trends, aanbie-
dingen en aantrekkelijke acties. Meldt 
u zich daarom het liefst meteen aan op: 
stressless.nl/nieuwsbrief

10 jaar 
garantie

op stalen frames 
en de interne 

functies*

*Garantie geldig op alle Stressless® fauteuils en banken, bij registratie op stressless.nl/garantie. 
Tevens 5 jaar garantie op alle elektrische onderdelen en 2 jaar garantie op de accu.



Glijsysteem

Origineel

Hoofd- en 
 lendensteun

Gepatenteerd

Slaapfunctie

Gepatenteerd

Mede dankzij de gepatenteerde functies hebben alle 
Stressless®-modellen een unieke constructie en vorm-
geving, die het lichaam optimaal ondersteunen. Elk 
onderdeel van een Stressless® wordt in het fjorden-
landschap van Noorwegen geproduceerd. 

Het komt aan op de juiste maat. Alle Stressless®-
comfortfauteuils zijn leverbaar in drie verschillende 
maten, i.c.m. een Classic-onderstel of Signature-
onderstel. Kies hieruit de comfortfauteuil die het 
beste bij uw lichaam en smaak past.

Onderstel in verschillende designs. Klassiek met hout-, 
of liever modern met aluminiumdesign: Stressless®-
comfortfauteuils zijn er in drie onderstelvarianten, 
passend bij uw persoonlijke inrichtingsstijl.

Classic-
onderstel

Signature-
onderstel

Star-
onderstel*

*alleen bij Stressless® City, London, Metro en Paris

Vrije keuze voor 
individueel comfort

Er is maar één origineel –
en dat is Stressless®

S M L

INNOVATIEF SINDS 1934

Noorwegen: het thuis 
van het echte comfort

De Stressless® fabriek in Noorwegen

Al ruim 80 jaar zorgen wij voor uw welzijn. Daarom 
is het voor ons echt heel belangrijk dat de door ons, 
op duurzame wijze, vervaardigde producten een 
ongekend comfort in zich dragen. Stressless® com-
fortmeubelen worden alleen in Noorwegen gemaakt 
en wij doen er al het mogelijke aan om de milieube-
lasting van onze producten tot het minimum te be- 
perken. En ook wat sociale verantwoordelijkheid 
betreft, dragen wij ons steentje bij: Zo ondersteunt 
Ekornes®, The Global Compact van de VN.

Meer info op stressless.nl

Stressless® Nordic met Classic-onderstel

Echte ontspanning is de sleutel voor welzijn,  
geluk en gezondheid. Mooi dat daarvoor een 
heel eigen ontspanningsplekje bestaat waar 
comfort en functie perfect met elkaar zijn ver-
bonden en volledige ontspanning mogelijk is.

Het goede gevoel
op de juiste
plek te zijn.

Stressless® Sunrise met Classic-onderstel

ECHT COMFORT IN ZIJN MOOISTE VORM




