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

TIJD VOOR  
MEZELF

Bespaar nu!
Grote Stressless®  

actieperiode:  
01-10 t/m 30-11-2020

Voor meer informatie zie het 
inlegblad
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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.

Stressless® Sam in leer, met houtfineer en Disc onderstel in eiken vanaf eur 3.795,–

Binnenkort 
verkrijgbaar!

Stressless® Sam en Scott 
Raadpleeg uw dealer

Stressless® Sam

Stressless® Scott

EEN GEVOEL VAN VOLLEDIG 
IN EVENWICHT ZIJN
Ontdek binnenkort de nieuwe Stressless® Sam en Scott relaxfauteuils 
en geniet van luxe en comfort op een ongekend niveau. Beleef  
volledige ontspanning met de afstandsbediening en laat het  
dagelijks leven gewoon achter u. Meer informatie op:  
www.stressless.com

Een nieuwe dimensie van ontspanning dankzij het eenvoudige ver-
stellen met een afstandsbediening, geïntegreerde verwarming en 
een unieke massagefunctie. Meer informatie 
vindt u op www.stressless.com

Drie stille motoren voor eenvoudig verstellen, 
een in zachte bekleding geïntegreerde verwarming 
en een unieke massagefunctie.

Stressless® Scott in leer met  
Sirius onderstel in geborsteld aluminium vanaf eur 3.495,–



Meer informatie over de 
functies vindt u op 

www.stressless.com

MEER BEWEGING VOOR  
MEER COMFORT! 
Laat uw droom van ongekend comfort uitkomen 
en ontdek het innovatieve BalanceAdapt™  
systeem. Hiermee kunt u met een lichte schom-
meling in elke positie bewegen. BalanceAdapt™ 
zorgt altijd voor een perfect gebalanceerde 
zitpositie die zich automatisch en zonder schake-
laars of hendels, aan uw lichaamsbewegingen 
aanpast.

Stressless® Paris High Back incl. voetenbank in leer vanaf eur 2.495,– 

1 Garantie geldig op alle Stressless® fauteuils en banken,
bij registratie op www.stressless.com. Tevens 5 jaar garantie  
op alle elektrische onderdelen en 2 jaar garantie op de accu.

10 jaar 
garantie1

op stalen frames 
en de interne

functies

EEN GOED GEVOEL: ONT-
SPANNEN IN HET ORIGINEEL
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 
voor volkomen ontspanning. Het is tijd
voor uw nieuwe lievelingsplekje. 

Stressless® Tokyo High Back incl. voetenbank in stof vanaf eur 1.995,– 

Stressless® Paris Low Back in leer vanaf eur 1.745,– Stressless® Metro High Back incl. voetenbank in leer vanaf eur 2.495,– 



Meer informatie over de 
functies vindt u op 

www.stressless.com

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 waardoor u meer  
planningszekerheid krijgt.

HET KOMT AAN OP 
DE JUISTE MAAT
Alle Stressless® relaxfauteuils zijn leverbaar 
in drie verschillende 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.

Stressless® View met Signature onderstel incl. voetenbank in leer vanaf eur 3.295,–  

Stressless® Magic met Signature onderstel
incl. voetenbank in leer vanaf eur 3.495,– 

Stressless® Aura met Signature onderstel  
incl. voetenbank in leer vanaf eur 3.295,– 



Stressless® Sunrise tegen aan-
trekkelijke voordelige prijzen!
U krijgt Stressless® Sunrise van 01-10 t/m  
30-11-2020 in alle kleuren, bekledingen en  
onderstelvarianten tegen aantrekkelijke  
voordelige prijzen. bijv. in leer 'Batick',  
maat (M) vanaf eur 1.495,–*

* actie adviesprijs van de fabrikant  ** vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant

Bijv. Stressless® Sunrise (M) met Signature   
onderstel incl. voetenbank in leer 'Batick' 
slechts eur 1.795,–*       i. p. v. eur 2.295,–**

met Classic onderstel incl.  
voetenbank in leer 'Batick' 

slechts eur 1.495,–*        

i. p. v. eur 1.995,–**

met Power Leg & Back™  
en kabel in leer 'Batick' 

slechts eur 1.995,–*        

i. p. v. eur 2.595,–**
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Grote keuze aan kleuren, 
bekledingen en 

onderstelvarianten

500,–
Bespaar nu

Stressless® Wing met Signature onderstel 
incl. voetenbank in leer vanaf eur 2.095,– 

Stressless® Mayfair met Classic onderstel incl. voetenbank in leer vanaf eur 1.995,–

Blijvend  
in prijs  

verlaagd!

Blijvend  
in prijs  

verlaagd!
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Tijd om de  
voeten omhoog  

te leggen!
Stressless® fauteuils met 

Power module

Stressless® Dover met Power Leg & Back™ in leer vanaf eur 1.895,–  

Catalogus downloaden op: 
stressless.nl/catalogus

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!

ONTSPANNING VAN TOP TOT TEEN!
Met het Power Leg & Back™ zijn onze fauteuils 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.

Meer informatie over de 
functies vindt u op 

www.stressless.com
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Koopzondag 

29 oktober & 

26 november!
Van 11.00 - 17.00 uur




