
actie!
01-02 t/m 31-03-2019

Grote voorjaars- 

Fauteuil-actie: retrofauteuil 
voor een actieprijs!

Voor meer informatie zie het inlegblad

Test nu het unieke comfort ter plaatse bij uw Stressless® dealer

Eindelijk Stressless®
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1 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

Meer info op stressless.nl

Stressless® London High Back met Star-onderstel

Stressless® Paris High Back met Star-onderstel

BalanceAdapt™

BalanceAdapt™

10 jaar 
garantie1

op stalen frames
en de interne

functies

Dankzij de gepatenteerde functies beschikt elk 
Stressless®-model over een unieke constructie
en bijzondere bekleding, die het lichaam opti-
maal ondersteunt.

Gepatenteerde functies voor 
een optimale ondersteuning

Laat uw droom van ongekend comfort uitkomen  
en ontdek het innovatieve BalanceAdapt™-systeem. 
Hiermee kunt u, met een lichte schommeling, in 
elke positie bewegen. BalanceAdapt™ zorgt altijd 
voor een perfect gebalanceerde zitpositie die zich 
automatisch, en zonder schakelaars of hendels, aan 
uw lichaamsbewegingen aanpast.

Meer beweging voor meer comfort! 

Meer info op stressless.nl

BalanceAdapt™

Retrofauteuil 
voor een actieprijs!

Voor meer informatie zie het inlegblad



Stressless® Aura met Signature-onderstel

Stressless® Mayfair met Classic-onderstel

Stressless® Magic met Signature-onderstel

BalanceAdapt™

Plus™System

BalanceAdapt™

Alle Stressless®-relaxfauteuils zijn leverbaar in drie ver- 
schillende maten (S, M, L), in combinatie met een  
Classic-onderstel of Signature-onderstel. Kies hieruit de 
relaxfauteuil die het beste bij uw lichaam en smaak past.

Het komt aan op de juiste maat

Meer info op stressless.nl

S M L



Stressless® Metro High Back met Star-onderstel
BalanceAdapt™

Stressless® Paris High Back met Star-onderstel met bijpassende Stressless® Style-salontafel

Stressless® London Low Back met Star-onderstel met bijpassende Stressless® Urban-salontafel

BalanceAdapt™

BalanceAdapt™

2alleen bij Stressless® City, London, Metro en Paris

Classic-
onderstel

Signature-
onderstel

Star-
onderstel 2

Office-
onderstel 

Klassiek met hout-, of liever modern met
aluminium-design: Stressless®-relaxfauteuils 
zijn er met vier onderstelvarianten, passend 
bij uw persoonlijke inrichtingsstijl.

Onderstel in verschillende designs

Meer info op stressless.nl

Retrofauteuil 
voor een actieprijs!

Voor meer informatie zie het inlegblad

Retrofauteuil 
voor een actieprijs!

Voor meer informatie zie het inlegblad



Stressless® Metro High Back met Star-onderstel
BalanceAdapt™

Geldig voor alle Stressless® Star onderstel modellen in alle bekle-
dingsvarianten (keuze uit meer dan 160 kleuren/bekleding).
Actieperiode van 01-02 t/m 31-03-2019. * Actie adviesprijs van 
de fabrikant  ** Originele adviesprijs van de fabrikant

Aluminium  
mat zwart

Gepolijst 
aluminium

bijv. Stressless® London High Back (M)  
met Star-onderstel incl. voetenbank  
in leer 'Batick'   
nu slechts eur 1.995,–* 

i.p.v. eur 2.495,–**

Nieuw! Nu keuze uit 2 verschillende 
onderstellen:

Stressless® London High Back met Star-onderstel
BalanceAdapt™

tegen een extra voordelige prijs!

Stressless®

retrofauteuil
Bespaar nu

500,–eur

Stressless® John met aluminium onderstel
BalanceAdapt™

BalanceAdapt™

Stressless® James met aluminium onderstel



Stressless® View met LegComfort™ System

 LegComfort™

Met het LegComfort™-systeem zijn onze fauteuils en banken  
zo mogelijk nóg 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.

Ontspanning van top tot teen
 LegComfort™
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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!

Catalogus downloaden op: 
stressless.nl/catalogus
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Koopzondag 

29 oktober & 

26 november!
Van 11.00 - 17.00 uur


