
 
Brukte kontormøbler og teknisk utstyr.
Regnbueveien 9 - Fornebu, 1405 LANGHUS. Telefon: 22151500

Vi har følgende produkt til salgs:

Loungestol / lenestol i gult stoff / ask
fra Varier Furniture, modell Gravity, design: Peter Opsvik, pent brukt

 12.450,- eks mva ID: 42201 Stk. 0  

Beskrivelse:

https://www.movement.as
https://www.movement.as/kontormobler-og-utstyr/stoler-og-sittemobler/loungestoler/loungestol---lenestol-i-gult-stoff---ask-fra-varier-furniture-modell-gravity-design-peter-opsvik-pent-brukt-42201.html


wooden runners are made from layers of beech and ash veneer.

---

Pent brukt, prisen er pr stk eksklusiv mva, som kommer i tillegg med 25%.

Vi har også mye annet å velge mellom innen sofagrupper og loungemøbler - sjekk ut alle våre annonser!

Pent brukt loungestol / lenestol fra Varier Furniture (tidl. Stokke)

Modell: Gravity

Design: Peter Opsvik, 1983

Farge: gult stoff

Tekstiltype: Nitto fra Kvadrat

Understell i ask

---

Gravity™ was designed with the intention to create a single chair that could accommodate both relaxation

and productivity. Its four angles allow postures ranging from kneeling to fully reclined. You can use it as

a kneeling chair when leaning forward and shift your weight slightly backwards for an upright position,

placing your feet on either the floor or shin cushions for variation. To assume a reclined position, gently

push away from the ground and lean all the way back until your legs are elevated above your heart. In

this levitation-like position, the chair gently rocks in response to the rhythm of your breathing and allows

you to relax into weightlessness. The space between the headrest and tilted backrest provides freedom

of movement for the arms and shoulders. The headrest itself can be moved up or down to fit your needs.

Gravity™ is available in a natural or black finish and a wide range of upholstery fabrics and colors. The

Generell info:

Prisen er å forstå pr stk eks mva, som kommer i tillegg med 25%, om ikke annet er oppgitt i
annonseteksten.
---
Henting må avtales på telefon 22 15 15 00, henting kun etter avtale.
Adresse: Regnbueveien 9, 1405 Langhus, evt sending må avtales særskilt.
Ved henting kan man betale med norske bankkort, samt de vanligste kredittkortene. Vi tar dessverre
ikke lenger kontanter.
Husk at vi kan tilby LEASING / FINANSIERING på våre produkter! Ta kontakt for mer informasjon!
Vi har også mye annet flott og rimelig møblement til kontoret, samt annet utstyr tilgjengelig.
---
NB! Kjøper oppfordres til å sette seg inn i våre salgsvilkår som omfatter begrenset angrerett på
bruktkjøp.
---
Se våre andre annonser, eller ta kontakt for visning, eller spesielle behov! Vi har store mengder
forskjellige pent brukte kontormøbler til salgs.
Besøk gjerne vårt showroom på Langhus ved Oslo, med et godt utvalg nye og brukte kontormøbler og
kontorinnredning ellers. Vi har også store mengder annet utstyr til næring på lager for umiddelbar
levering.

Produsent: 

Ny eller Brukt: Brukt

Adresse: Regnbueveien 9 1405

Referanse: 229422207
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