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NOVAfort
stylCom

Kiki

Slanke draaifauteuil waarmee de
armleuningen meegaan met de
rugverstelling. Standaard uitgevoerd
met topswing. Leverbaar in stof en
leder. Poot zwart maar
ook leverbaar in rvs.
In stof vanaf

1541,In leer
vanaf 1668,-

In leer vanaf

1460,Blog door Stylist
Lees meer op pagina 3

Esma

Relaxfauteuil uitgevoerd in soepel afgedekt leder.
Standaard uitgevoerd met topswing.
Ook
leverbaar
in stof,
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frame zwart, maar ook leverbaar in rvs.
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Stijlvol genieten

Voor uw persoonlijk zitcomfort

Kies je
persoonlijk
comfort

Blog van de stylist

Je Novastyldealer is de regionale relaxfauteuil specialist
Scan de QR code voor alle mogelijkheden

Verschillende typen relaxfauteuils
Een fauteuil zit al erg comfortabel van
zichzelf, waarom zou men dan expliciet
kiezen voor een relaxfauteuil?
De voordelen van een relaxfauteuil
zit onder andere in het (elektrische)
mechanisme waardoor je in
verschillende standen kunt zitten en
hierdoor nog comfortabeler kan zitten
of onderuit liggen. Waar de een liever
rechtop zit, prefereert de ander een
zithouding die iets meer achterover
leunt en dit zou met een normale
fauteuil betekenen dat je er meerdere
nodig zou hebben om iedereen
tegemoet te komen.

Ga proefzitten bij uw lokale dealer
Voor iedereen een perfect zitcomfort leverbaar

In leer vanaf

2746,-

Elektrisch, mechanisch of met
een accu?

incl. 3 motoren

Mats

Moderne relaxfauteuil met draaifunctie en open armen. Kies uit
meerdere rughoogtes, 5 maten (van small t/m extra large)
verschillende pootmogelijkheden en leverbaar in stof of leder of een
combinatie hiervan. Je kunt kiezen uit een gasveerverstelling waarbij
de rug en het voetgedeelte met gasveer verstelbaar zijn, maar er
bestaat ook de mogelijkheid om model Mats geheel elektrisch
verstelbaar te verkrijgen. Zelfs een accu is mogelijk waardoor je de
fauteuil kunt neerzetten waar je wilt zonder over draden
te vallen. Aan jou de keuze. Laat je informeren in je
Novastyl winkel, daar weten ze namelijk alles van
relaxfauteuils. Ook leverbaar met sta-op mogelijkheid.
In leder met gasveer vanaf 1866,Elektrisch in leder vanaf 2746,Optioneel leverbaar met gasveer in leer vanaf 1679,-

In leer vanaf

Levi

2559,Elektrisch
verstelbaar

Heerlijke relaxfauteuil met dezelfde mogelijkheden als model Mats. Zowel handmatig als
elektrisch leverbaar. In leder met gasveer vanaf 1679,- en elektrisch in leder vanaf 2559,-

In leer vanaf

2718,incl. 3 motoren
Gasveer verstelbaar
Vanaf 1838,-

Scan de QR code en
bekijk alle mogelijkheden van dit model

Rosita
Model Rosita heeft verschillende slimme functies. De fauteuil is elektrisch verstelbaar en is naast
de tiptoetsbediening tevens leverbaar met draadloze Bluetooth afstandsbediening. De rug , de
voetensteun en de hartbalans zijn onafhankelijk van elkaar te bedienen. Optioneel is model Rosita
uit te breiden met een sta-op functie en accu. Fauteuil Rosita is leverbaar in vele lederkwaliteiten
en stofmogelijkheden (of een combinatie hiervan) 6 maatvoeringen, diverse voetmogelijkheden
en gasveer verstelbaar i.p.v. elektrisch. Kortom aan jou de keus om je eigen relaxfauteuil samen
te stellen naar je eigen wensen.
Jouw Novastyl dealer is je regionale relaxfauteuil specialist.

Een relaxfauteuil is door de vele luxe
opties over het algemeen een stuk
zwaarder dan een gewone fauteuil.
Daarnaast zijn er meerdere uitvoeringen
mogelijk voor de mechanismes die van
invloed kunnen zijn voor de aanschaf
ervan. Welke keuze hierbij het beste is
hangt van verschillende factoren af. Een
mechanische relaxfauteuil is het lichtste
van de verschillende soorten, dus bij
voorbaat geschikt voor een interieur dat
vaak van opstelling verandert. Naast een
mechanisch verstelbare fauteuil waarbij
de gebruiker enigszins fysieke kracht
nodig heeft, is er de elektrische en
relaxfauteuil met accu. Een elektrische
relaxfauteuil is voorzien van een sterke
elektromotor voor het aandrijven
van het mechanisme, hierdoor ben je
afhankelijk van de stroomvoorziening.
De elektromotor zorgt voor extra
gewicht, dus wordt het lastiger om
de stoel te verplaatsen. Daarom is de
uitvoering met accu het beste van beide
werelden: het gemak van bediening en
niet geheel gebonden aan de locatie van
een stopcontact.
Hoogte, breedte, diepte, zithoogte,
zitdiepte en armleuning
Om een perfecte relaxfauteuil te kiezen
zijn er een heleboel aspecten waar
rekening gehouden mee moet worden.
Terwijl het tijdens het proefzitten in de
showroom heerlijk gezeten heeft, kan
het bij een verkeerde afstelling op uw
lengte uiteindelijk leiden tot klachten.
Laat u daarom altijd adviseren door een
specialist om in de toekomst klachten
te voorkomen.

Heerlijk relaxen

10 jaar garantie
op alle fauteuils van deze pagina
op het schuim, de veren en het binnenframe

NOVAfort

Comfortabel draaifauteuil met doorgestikte
rug- en zitgedeelte. Rug is handmatig
verstelbaar. Voetenbank optioneel.
Frame in zwart en mat chroom.
In leder vanaf 1147,In stof leverbaar vanaf 929,In stof vanaf

Basalt

stylCom

929,-

In leer
vanaf 1147,-

eigentijdse modellen
Voor iedereen een fauteuil
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Timo

In stof vanaf

1025,In leer
vanaf 1335,-

Bastiaan
Deze moderne relaxfauteuil zit uitstekend en geeft prima steun in de onderrug. De rug is in verschillende standen te verstellen. d.m.v.
een knop onder het zitgedeelte kun je het gewicht afstellen. Fauteuil Bastiaan is leverbaar in diverse leder en stofkwaliteiten,
verschillende pootmogelijkheden en kleuren. Ook is de hoogte in 2 maten te bestellen. Optioneel is er een voetenbank bij te bestellen.
Prijs in leder vanaf 1250,- (in stof leverbaar vanaf 992,-)

Moderne oorfauteuil met verstelbare ruggedeelte. Poot leverbaar in zwart of metaalkleur.
Zeer comfortabel! In stof leverbaar vanaf 1025,- In leder leverbaar vanaf 1335,-

Ontwerp in een aantal stappen
samen met je Novastyldealer
je ideale bank
met behulp van de 3D configurator

Tycho

Elementenbank met 1001 mogelijkheden.
Kies uit verstelbare hoofdsteun, relaxfunctie en zitcomfort.
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Stijlvolle bank met verstelbare rug en verstelbare armleuningen. Poot loopt door in
de zijkant van de bank. Prijsvoorbeeld bank in leder 190 cm breed met verstelbare
rug en armleuningen 2699,-

Voor meer geluksmomenten op de bank
Wij werken anders dan anderen, want wij geven
vorm aan de bank waar u van droomt. Het hart
van uw woning is dus volledig op maat gemaakt.
Met de know-how van Novastyl maken we van
uw droombank werkelijkheid.
Onze banken passen perfect, zijn comfortabel,
onderhoudsvriendelijk, duurzaam en zien er
ook nog eens goed uit!
Past precies
Deze Novastyl bank is uniek en wordt speciaal
voor u gemaakt, zodat hij perfect past in uw
woonkamer. Dat doen we door samen met u het
model in stappen van 10 cm samen te
stellen in onze 3D-bankconfigurator.

Noah

Elementenbank met optioneel elektrisch relaxmechanisme. Leverbaar in vele opstellingen en afmetingen.
Model Noah is standaard voorzien van verstelbare hoofdsteunen.

Relaxen op niveau
1001 mogelijkheden

Zit heerlijk dankzij veelzijdige
comfortfuncties
Zittend, liggend, met de voeten omhoog...
alles is mogelijk. Vul iedere zitplaats volgens
uw wensen aan met comfortfuncties en creëer
zo uw persoonlijke droombank. Ons veelzijdige
aanbod aan extra functies biedt optimaal
comfort in iedere houding.
Weinig onderhoud
Hoogwaardige stoffen en lederkwaliteiten.
Voor de bekleding kunt u kiezen uit een groot
aanbod aan hoogwaardige stoffen en stijlvolle
lederkwaliteiten in de gewenste kleur. De
bekleding van deze Novastyl bank is uiteraard
robuust en onderhoudsvriendelijk. Bijzondere
meerwaarden zijn: de randversteviging van de
zitting (PERMAFORM) en de leerversteviging
(PERMATEX) voor een langdurig perfecte vorm.

Stijlvol genieten

Voor uw persoonlijk zitcomfort

* Prijs, tekst- en modelwijzigingen, alsmede drukfouten voorbehouden. Kleuren kunnen afwijken. Acties gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen. Het is mogelijk dat openingstijden afwijken indien noodzakelijk vanwege actuele coronamaatregelen. Prijzen geldig tot 4 weken na uitgifte.

ONTSPANNEN
IN HET ORIGINEEL
Stressless® London (M) met
verstelbare hoofdsteun incl. voetenbank
Bijv. in stof vanaf eur 2.199,–

PERFECT
EETCOMFORT
Stressless® Laurel D400
eetkamerstoel Low Back (L)
met armleuningen
Bijv. in leder vanaf eur 399,–

HOME OFFICE
FAUTEUILS
Stressless® Mint Home Office
High Back met armleuningen
Bijv. in leder vanaf eur 599,–

We leven in een wereld die steeds meer
gekenmerkt wordt door stress en we
moeten erop letten dat we voldoende
kostbare tijd vrijmaken voor de echt
belangrijke dingen in het leven. Al 50
jaar lang helpt Stressless® mensen
wereldwijd bij het verminderen van
stress en door perfect comfort voor
meer ontspanning en balans in het
leven te zorgen. Ontdek het veelzijdige
assortiment van Stressless® en kom
meer te weten op www.stressless.com

exclusief
COMFORT
NIEUW

Stressless® Ella
2,5 zits incl. 1 hoofdsteun met voetenbank
Bijv. in leder vanaf eur 4.475,–

Stressless® Erik met
Cross onderstel

Stressless® configurator app
Stressless® Erik (M)
met het nieuwe Cross onderstel incl. voetenbank
Bijv. in leder vanaf eur 2.899,–

Met deze gratis app kunt u ieder
Stressless® meubel voor de
aankoop configureren en op zicht
op schaal in de ruimte plaatsen.

