
Tijd voor mezelf

Bespaar nu!
Grote Stressless®- 

actieperiode:  
01-10 t/m 30-11-2019

Voor meer informatie 
zie het inlegblad

Test nu het unieke comfort bij de Stressless®-dealer bij u in de buurt.



Tijd voor comfort, tijd voor Stressless®

Echte ontspanning is de sleutel voor welzijn, geluk en gezondheid. Originele Stressless®-
fauteuils en -banken zorgen dankzij gepatenteerde functies voor een optimale 
ondersteuning van het lichaam en volkomen ontspanning. Het is tijd voor uw nieuwe 
lievelingsplekje. Meer informatie vindt u op www.stressless.com

Kwaliteit uit Noorwegen sinds 1934

Het maken van meubels is al generaties lang 
sterk verbonden met onze regio, de westkust van 
Noorwegen. Gelegen aan een fjord en omgeven 
door majestueuze bergen vinden wij hier de 
inspiratie voor ons unieke design. Onze passie voor 
meubels en onze geschiedenis worden gekenmerkt 
door ambachtelijke kennis, technologische 
innovaties en hoge kwaliteitseisen. Zo ontstaan 
meubels die tot de meest comfortabele ter  
wereld behoren.Plus™ -systeem Drie matenBalanceAdapt™ 

Stressless® Tokyo met verstelbare hoofdsteun Stressless® Paris High Back

Stressless® London met verstelbare hoofdsteun

10 jaar 
garantie1

op stalen frames 
en de interne

functies

1 Garantie geldig op alle Stressless®-fauteuils en banken,  
bij registratie op stressless.com.Tevens 5 jaar garantie op alle 

elektrische onderdelen en 2 jaar garantie op de accu.

NIEUW
Stressless®

Tokyo



Tot

500,–eur

voordeliger!2

Meer beweging voor  

meer comfort! 

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.

Nu ontdekken: de nieuwe 
Stressless®-configurator

De nieuwe gratis Stressless®- 
configurator-app Stressless @home 
kan makkelijk op uw smartphone of tablet
worden gedownload. Met deze app kunt u ieder 
Stressless®-meubelstuk voor de aankoop 

configureren en op zicht in de ruimte 
op schaal plaatsen. U kunt meteen zien 
hoe het gewenste meubel eruitziet en 
krijgt meer planningszekerheid.

Ontspanning van top tot teen!

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 geavan-
ceerde Stressless®- comfort, een uitzonderlijk 
comfortabele zitbeleving biedt.

NIEUW
Stressless®

Dover

Stressless® Aura met Signature-onderstel

Stressless® Dover met Signature-onderstel

Stressless® View met LegComfort™

2 Van 01-10 t/m 30-11-2019 krijgt u alle Stressless®-fauteuils met geïntegreerde voe-
tensteun in alle kleuren en bekledingsvarianten voor de aantrekkelijke voordeelprijzen: U 
bespaart nu eur 500,– op LegComfort™-modellen met geïntegreerde accu en eur 300,– op 

modellen met kabels (op de adviesprijs). Niet te combineren met andere kortingsacties.



Stressless® London High Back

3 alleen bij Stressless® Metro, Tokyo, Paris en London

Classic-
onderstel

Signature-
onderstel

Star-
onderstel 3

Home Office-
onderstel 

Onderstel in verschillende designs 

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

Stressless® Metro met verstelbare 
hoofdsteun

Stressless® Magic met Signature-onderstel

Stressless® Mayfair met Classic-onderstel



Tot

500,–eur

voordeliger!2

Voetensteun 
met een druk  
op de knop!

W
ijz

ig
in

ge
n 

en
 d

ru
kf

ou
te

n 
vo

or
be

ho
ud

en
. A

fb
ee

ld
in

ge
n 

ku
nn

en
 a

fw
ijk

en
. 

N
L-

H
-2

01
9.

 G
ed

ru
kt

 d
oo

r J
un

gf
er

 D
ru

ck
er

ei
 u

nd
 V

er
la

g 
G

m
bH

LegComfort™-modellen voor de voordeelprijs!
Van 01-10 t/m 30-11-2019 krijgt u alle Stressless®-fauteuils 
met geïntegreerde voetensteun in alle kleuren en bekle-
dingsvarianten voor de aantrekkelijke voordeelprijzen:   
bijv. Stressless® Mayfair (M) met LegComfort™-systeem en 

accu in leer 'Batick' slechts eur 2.395,–*  

in plaats van eur 2.895,–**

Ontspanning van top tot teen
• elektrisch verstelbare voetensteun
• individuele aanpassing aan uw beenlengte
• elegant en plaatsbesparend
• ook met accu verkrijgbaar
• enkel en hiel
worden	optimaal
ontlast

Met de Stressless®-nieuwsbrief bent u altijd geïnformeerd over o.a. nieuwe artikelen 
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

2 U bespaart nu eur 500,– op LegComfort™-modellen met geïntegreerde accu en eur 300,– op 
modellen met kabels (op de adviesprijs). Niet te combineren met andere kortingsacties. 
* actie adviesprijs van de fabrikant  ** vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant

Stressless® Mayfair met LegComfort™




