
 € 499,- 

WWW.INTERSTUHL.NL

JOYCEIS3   - NPR 1813
Voor bureaustoelen hanteert men in Europa de NEN-EN 1335 norm. Deze norm zegt iets over 

de mate van verstelbaarheid en de maatvoering van een kantoorstoel. In Nederland zijn er 

veel lengte verschillen waardoor men in Nederland de NPR 1813 in het leven geroepen heeft. 

Deze richtlijn houdt in dat een stoel geschikt is voor circa 95% van de beroepsbevolking. De 

NPR 1813 kan worden gezien als de maatstaf voor de hoge eisen aan een bureaustoel in het 

Nederlandse bedrijfsleven. In de collectie JOYCEis3 is er een bureaustoel met rugleuning  

met netbespanning en een gestoffeerde rugleuning. 

JOYCEIS3  
PERFECT  COMBINATIONS 
FOR THE BEST SOLUTION.

GERMAN INNOVATION

Voorraadmodel JC2N1, 
excl. btw 

Reguliere prijs € 814,-

JC2N1



JOYCEIS3 - UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Voorraadmodellen in zwart zijn uit voorraad leverbaar. Grotere aantallen in overleg. Ze zijn ook in andere kleuren Era leverbaar zonder meerprijs. Levertijd circa 6 weken. Alle stoelen zijn standaard gemonteerd, voorzien van universele wielen en 

voldoen aan de norm EN 1335 en NPR 1813. 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 - JC1N1
Bureaudraaistoel middelhoog met gestoffeerde rugleuning:
bekleding Era zwart --  zwart kunststof -- voetkruis kunststof zwart -- synchroontechniek --  
gewichtsregeling, in meerdere stappen regelbaar -- hoogteverstelling van de rugleuning --   
zitdiepteverstelling -- zitneigverstelling -- in hoogte en diepte verstelbare lendensteun --  
NPR armleggers -- gemonteerd in hoes.

Van € 785,- voor € 529,- excl btw.

JOYCEIS3 - JC2N1
Bureaudraaistoel middelhoog met rugleuning met netbespanning:
bekleding Era zwart --  zwart kunststof -- voetkruis kunststof zwart -- synchroontechniek --  
gewichtsregeling, in meerdere stappen regelbaar -- zitdiepteverstelling -- zitneigverstelling --  
in hoogte verstelbare lendensteun -- NPR armleggers -- gemonteerd in hoes.

Van € 814,- voor € 499,- excl btw.

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 geconcentreerde 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. 
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