
HOL   BOL
Het zit hem in de stoel >>



SAILSAIL

Blijf in beweging
Zitten én bewegen? Ja. Uw SAIL stoel houdt uw 
rug in beweging: van hol naar bol en omgekeerd. 
Met het Glide-Tec mechanisme kan dit zonder 
ingewikkelde instellingen. 
Resultaat? Meer vochtopname in de 
tussenwervels, dus meer ontspanning.

Werk ontspannen
U bent langer fi t, ook na een zware werkdag.
Overbelasting van de onderrug en de nek? 
Uitgesloten. Want uw SAIL geeft uw lichaam in 
élke houding steun.

Kies uw comfort
U bepaalt zelf de uitvoering: kleur, stof, 
neksteun, armleuningen, zitdiepteverstelling en 
extra lendensteun.

Niet toevallig kreeg onze stoel de prestigieuze 
IF-design Award 2012!

Een stoel met fl exibele leuning? 
Uw rug weet waarom De SAIL collectie by Grammer.

Van conferentie- tot directiestoel: 
bij ons zit u altijd goed. En voor 
de prijs moet u het niet laten. 
Vanaf 230 euro kiest u al uw Sail model.

Mieke
Sticky Note
Met het mechanisme Glide-Tec gebeurt dit heel eenvoudig.

Mieke
Sticky Note
Ik zou hier geen punt achter zetten



“Een stoel tegen rugpijn? 
Die wil ik proberen!”
Nieuwsgierig naar onze fl exibele stoel? 
Vul dan nu de antwoordkaart in. En sla drie vliegen in één klap:
 
  1. U hoeft de deur niet uit: we brengen uw SAIL bij u op kantoor.
  2. U test uw SAIL twee weken lang gratis.
  3. U koopt uw SAIL tegen de prijs van vorig jaar.

Als dat geen duwtje in de rug is!

Vriendelijke groet

Carl Matthys
Zaakvoerder

Eurodesign Collections
Ambachtsweg 25
9820 Merelbeke

tel. 09 210 45 10
www.kantoorstoel.be



antwoordkaart
JA, ik wil mijn SAIL kantoorstoel gratis uitproberen!

Ik kies:
O de bureaustoel
O de bezoekersstoel

Bedrijf:
Naam:
Adres:
Postcode:                 Plaats:
E-mail / Telefoonnummer:

Fax deze kaart naar 09 210 45 19*
*Gebruikt u enkel e-mail? Mail dan uw gegevens door naar info@kantoorstoel.be

P.S. 
Stuur uw antwoordkaart 

terug vóór 30 april 2012. 

Dan koopt u uw SAIL 

tegen de prijs van 

vorig jaar.



Eurodesign Collections
Ambachtsweg 25
9820 Merelbeke

tel. 09 210 45 10
www.kantoorstoel.be

Zitten in auditorium - lunchruimte - lounge - meeting - 
wachtkamer - zitgroepen - balie - labo - kantoor - directie

Onze collecties vindt u op www.kantoorstoel.be

FAX 09/210 45 19


