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Vandersluis staat voor kwaliteit, functionaliteit, duurzaamheid en degelijkheid voor een  
betaalbare prijs. Naast onze standaardoplossingen bieden wij tevens oplossingen op maat. 
De naam ‘Vandersluis’ is al meer dan vijfenzestig jaar een begrip in projectinrichting. Met 
onze jarenlange ervaring en technische vakkundigheid leveren we kwaliteit die garant staat 
voor een lange levensduur. Wij bieden u uitstekende producten en zijn een partner die 
met u meedenkt.

Emo 
Emo is een veelzijdige stoel, waarbij comfort een van de belangrijkste uitgangspunten is. 
Gecombineerd met de vele variaties en uitvoeringen als vierpoot en sledemodel, kan Emo 
voor verschillende doeleinden worden ingezet. Emo voelt zich thuis in vergaderruimtes, 
wacht- en spreekkamers, maar is ook perfect toepasbaar als zaalstoel met een handig  
uitschuifbaar koppelsysteem. 

GREAT FURNITURE SOLUTIONS 
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4 prijzen in €*Afwijkende uitvoeringen op aanvraag

EMO
Veelzijdig design. Focus op comfort. Veel variaties en uitvoeringen.

vierpoot zonder armleggers vierpoot met armleggers slede met armleggers
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EMO

600/00 608/10 612/10

AQUA E3BLACK E2WHITE E1

600/10 604/10 610/10
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MATERIALEN
Kunststof, beitskleuren & poedercoating

Emo is leverbaar in drie verschillende kunststof kleuren voor zitting en rug. De armleggers 
zijn verkrijgbaar in kunststof zwart of wit. De uitvoering met een beukenhouten zitting en 
rug is blank gelakt en kan naar wens ook worden gebeitst in een van de onderstaande 
zes beitskleuren.

AQUA E3WHITE E1 BLACK E2

BLANK GELAKT WIT B082 ESDOORN B04/054

ZWART B096NOTEN B4801

V21 ZILVERGRIJS V20 ANTRACIET V22 CHROOMLAK

BEUKEN B5320 KERSEN B5681

V16 WIT

V15 ZWART

V12 ALUMINIUM
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Stoffering
MATERIALEN

Wij bieden u de mogelijkheid om onze stoelen te laten stofferen in diverse stofsoorten. 
Onze standaard stoffen zijn onderverdeeld in onderstaande stofgroepen.

Stofgroep Stofsoort Leverancier
I  Fighter  Gabriël
  Xtreme Plus  Camira
II Fame  Gabriël
  Field  Kvadrat
 Step / Step Melange Gabriël
III Europost Gabriël
  Puxx Oniro
 Remix Kvadrat 
 Stamskin Top Serge Ferrari

Overige stoffen op aanvraag

ACCESSOIRES

steekwagentransportwagen (max. 15 stuks)

http://www.deprojectinrichter.com

