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Graste * For Your Comfort -  Design stoelen 

Prijzen zijn excl. 21% BTW 

  



 

Model 20 

- Voorzien van in hoogte verstelbare armleggers 

- Comfort rug met netbespanning, zwart Mesh 

- Kantel mechanisme in te stellen naar gewicht 

- In zwart gestoffeerde  zitting van luxe voorgevormd foam 

- PHD wielen voor vloerbedekking en harde vloeren 

-  Gaslift hoogteverstelling  

 

prijs:  € 149,= 

    

 

 

 

  

Model 20D 

- Voorzien van in hoogte verstelbare armleggers 

- Comfort rug met netbespanning, zwart Mesh 

- Kantel mechanisme in te stellen naar gewicht 

- In zwart gestoffeerde  zitting van luxe voorgevormd foam 

- PHD wielen voor vloerbedekking en harde vloeren 

-  Gaslift hoogteverstelling  

- Voorzien van een luxe knee-tilt  kantelmechanisme  

in 5 standen vast te zetten 

 

prijs:   € 169,= 

    

 

 

 



 

Model  05  

- Voorzien van in hoogte verstelbare armleggers 

- Comfort rug met netbespanning, zwart Mesh 

- Luxe   knee-tilt kantelmechanisme met gewichtsinstelling 

- In zwart gestoffeerde  zitting van luxe voorgevormd foam 

- PHD wielen voor vloerbedekking en harde vloeren 

- Gaslift hoogteverstelling 

 

prijs:  € 189,= 

    

 

 

 

 

Model 03   

- voorzien van in hoogte verstelbare armleggers 

- Comfort rug met netbespanning, zwart Mesh 

- Luxe   knee-tilt kantelmechanisme met gewichtsinstelling 

- In zwart gestoffeerde  zitting van luxe voorgevormd foam 

- PHD wielen voor vloerbedekking en harde vloeren 

- Gaslift hoogteverstelling 

- Zitting en rug 2cm breder dan London 

- Zitting 2 cm dieper dan London 

- Armleggers tevens  draaibaar en verstelbaar in breedte 

- Voorzien van verstelbare lendesteun in de rug 

 (verstelbaar in diepte en hoogte) 

prijs:  € 209,= 

 

  



Model 16 

-  Voorzien van in hoogte verstelbare armleggers, draaibaar 

- Armleggers  tevens in diepte verstelbaar 

- Comfort rug met netbespanning, zwart Mesh 

- Voorzien van verstelbare lendesteun in de rug 

- Luxe   knee-tilt kantelmechanisme met gewichtsinstelling 

-  Donati mechaniek met  zitdiepteverstelling 

- In zwart gestoffeerde  zitting van luxe voorgevormd foam 

- PHD wielen voor vloerbedekking en harde vloeren 

- Gaslift hoogteverstelling 

 

prijs:  € 269,= 

 

 

 

Model 16D 

- Voorzien van in hoogte verstelbare armleggers 

- Comfort rug met netbespanning, zwart Mesh 

- Voorzien van verstelbare lendesteun in de rug 

- Luxe   knee-tilt kantelmechanisme met gewichtsinstelling 

- Donati mechaniek met  zitdiepteverstelling 

- Zitting in zwart Mesh voor Ultra comfort 

- PHD wielen voor vloerbedekking en harde vloeren 

- Gaslift hoogteverstelling 

 

prijs:  € 319,= 

 
 

Optie verstelbare hoofdsteun tbv 16|16D 

- Verstelbare hoofdsteun in zwart Mesh 

prijs:  € 40,= 

 


