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JOYCEIS3

Een meester in transformatie weet hoe hij kan imponeren met veelzijdigheid. Of er nu in een 

open kantoor of in een individueel kantoor wordt gewerkt: wanneer het erom gaat gecon- 

centreerde werkprocessen te ondersteunen, focust JOYCEIS3 zich volledig op de mens. De 

flexibele bureaudraaistoel plaatst de individuele behoeftes en wensen van zijn gebruiker  

in het middelpunt. Welzijn is namelijk ook op de werkplek belangrijk. Alleen diegene die 

zich goed voelt, kan productief en met tevredenheid werken. Maak nu van uw werkplek 

een welzijnsplek - met JOYCEIS3. 

JOYCEIS3  
PERFECT  COMBINATIONS 
FOR THE BEST SOLUTION.

GERMAN INNOVATION

Voorraadmodel JC216, 
excl. btw 

Reguliere prijs € 793,-

JC216



JOYCEIS3 - UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Voorraadmodellen in zwart zijn uit voorraad leverbaar. Grotere aantallen in overleg. Model JC216 is ook in andere kleuren Era leverbaar zonder meerprijs. Levertijd circa 5 tot 6 weken. Alle stoelen zijn standaard gemonteerd, voorzien van  

universele wielen en voldoen aan de norm EN 1335. Wij geloven in de kwaliteit van ons product en geven daarom tien jaar garantie op de stoel en drie jaar op de bekleding en de wielen. Alle prijzen zijn netto, exclusief BTW.

98,5% 

JAAR 
GARANTIE

JOYCEIS3 - JC216
Bureaudraaistoel middelhoog met netbespanning en FlexGrid:
bekleding Era zwart -- zwart net -- zwart kunststof -- voetkruis 
kunststof zwart -- zitdiepteverstelling -- FlexGrid verstelbare 
lendensteun -- 4D armleggers -- gemonteerd in hoes.

Van € 793,- voor € 559,- excl btw.

JOYCEIS3 - JC113
Draaifauteuil hoog met gestoffeerde rugleuning:
bekleding Rundnappa leder zwart -- kunststof rugschaal zwart --  
voetkruis kunststof zwart -- zitdiepteverstelling -- hoofdsteun -- 
3D armleggers -- gemonteerd in hoes.

Van € 1.211,- voor € 799,- excl btw.

FLEXTECH  
De voordelen van de klassieke synchroontechniek worden versterkt door de  
technische verfijning van Flextech, zodat de gebruiker intuïtief meer houdings-  
en positiewijzigingen doorvoert. De extra zijwaartse bewegingsmogelijkheden 
bevorderen dynamisch zitgedrag. 
 
Als extra stimulans voor dynamisch zitten kunt u tevens de sensor S 4.0 inzetten.  
Voor meer informatie zie de prijslijst Interstuhl 2021.
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