
  

Openingstijden
Maandag: 10.00 - 18.00uur
Di t/m Vr:    9.00 - 18.00uur 
Zaterdag:   9.00 - 17.00uur  
Geldig t/m zaterdag 22 Februari. Prijzen en drukfouten voorbehouden, 
kleuren en stoffen kunnen afwijken. WK7 ZON.

Caravanboulevard Heerhugowaard
Industrieterrein ‘De Zandhorst’
Pascalstraat 16, Heerhugowaard
T: 072 - 571 80 88
I: www.theostet.nl    

GRATIS
PARKEREN

DEXTER
Verdient een 
waardig bestaan.
Die spuit je 
toch niet plat!

DEXTER
Verdient een 
waardig bestaan.
Die spuit je 
toch niet plat!

kijk voor meer informatie op www.theostet.nl of www.dexfoundation.nl

Bankstel Lugo is een heerlijke loungebank 
met een stevig zitcomfort. Normaal 799.-

DE TOEKOMST
E E N   V I S I E    O P   Z I T T E N

Fauteuils uit de ST’UP serie zijn leverbaar met 1, 2 of 4 motoren.

1 motorig systeem: Motor 1 bedient zowel de sta-op hulp als het relaxmechanisme. De rug komt in  een relaxpositie   
   nadat de voetklep volledig is uitgeklapt.

2 motorig systeem: Motor 2 bedient zowel de sta-op hulp als de voetklep. Motor 2 bedient de rug.  De rug is dus 
   onafhankelijk van de zitting te bedienen.

4 motorig systeem: Motor 1 bedient de sta-op hulp. Motor 2 bedient de voetklep. Motor 3 bedient de rug. Motor 4   
   bedient de kantelfunctie. Niet te combineren met trolley.

Alle modellen zijn leverbaar in de maten Extra small, Small, Medium, Large.

Extra Small:  In deze uitvoering is de voetensteun 2 cm korter, de zithoogte 3 cm lager, de zitdiepte 4 cm minder  
   en de ruglengte 4 cm korter dan de medium uitvoering.

Small:   In deze uitvoering is de voetensteun 2 cm korter, de zithoogte 3 cm lager, de zitdiepte 2 cm minder  
   en de ruglengte 4 cm korter dan de medium uitvoering.

Large:   In deze uitvoering is de voetensteun 2 cm langer, de zithoogte 3 cm hoger, de zitdiepte 4 cm meer
   en de ruglengte 4 cm langer dan de medium uitvoering.

ST2015 ST2025

ST2035 ST2045

 u een mooi huis, dex een fijn thuis
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16 FebruarikoopzondagVAN 12.00-16.30 UUR

Op maat leverbaar & +/- 3 weken levertijd!
U kunt bij het St’up concept kiezen uit 3 soorten 
rugleuningen en 4 armsoorten en tal van stof en leersoorten.

Verkrijgbaar in 5 maten: XS, S, M, L, XL.

In een 1-motorig, 2-motorig of 4-motorig relaxsysteem. 
Deze systemen bedienen de voetklep, rug, sta-ophulp en 
kantelfunctie.

uit voorraad
leverbaar

 NU     745.-
THEO STET PRIJS:

Actie

doet 
u mee?

          1595.-
THEO STET PRIJS:

2+3 zits
vanaf

VANAF 1498.-
THEO STET PRIJS:

in stof

NIEUW!
Hoekbank Reinaart is een stoere bank met een stevig 
zitcomfort. in tal van leersoorten en kleuren Leverbaar. 
Hoekbank: 2,5-hoek-eiland normaal 1798.-

 NU   1695.-
THEO STET PRIJS:

Actie

Héél veel nieuwe sierkussens. 19.95 p/stuk.

Bankstel Brunette is een prachtige bank met 
standaard verstelbare zittingen en biedt een 
hogere rug voor meer zitcomfort. In diverse 
maten en meer dan 100 kleuren leverbaar.
2-zits in stof vanaf 609.-

Bankstel Brussel heeft een heerlijk stevig zitcomfort. 
In diverse maten en meer dan 100 kleuren leverbaar.
2-zits uitgevoerd zoals op de foto nu voor 649.-

           589.-
THEO STET PRIJS:

2-zits
vanaf

           495.-
THEO STET PRIJS:

2-zits
vanaf

VERSTELBARE ZITTINGEN

Bankstel Amrum biedt een heerlijk zitcomfort. De rugleuningen 
vormen zich heerlijk om u heen! Door de hogere rugleuningen heeft 
u extra ondersteuning voor uw hoofd. U kunt zelfs de hoofdonder-
steuning naar uw wens instellen. 2-zits in stof: vanaf 625,-

Een deel van uw aankoopbedrag gaat naar de DEXfoundation

steunt u samen met theo stet de dexfoundation?

          395.-
THEO STET PRIJS:

Fauteuil
vanaf

Best

seller

NIEUW!
3 weken
levertijd


