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Vandersluis staat voor kwaliteit, functionaliteit, duurzaamheid en degelijkheid voor een be-
taalbare prijs. Naast onze standaardoplossingen bieden wij tevens oplossingen op maat. 
De naam ‘Vandersluis’ is al zeventig 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.

Bravo 
Zijn robuuste structuur en lichtgewicht frame geven Bravo een moderne uitstraling. Een 
kunststof stoel verkrijgbaar in verschillende kleuren die contrasteren met het elegant 
verchroomde stalen frame. Stapelbaar en ergonomisch, Bravo is verkrijgbaar als vierpoot-
stoel en kruisvoet. Optioneel leverbaar met armleuningen, rijkoppeling en demontabele 
schrijfplank, handig bij gebruik in seminarruimten. Gestoffeerde rug- en zitelementen bie-
den nog meer zitcomfort.

GREAT FURNITURE SOLUTIONS 
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4 *Afwijkende uitvoeringen op aanvraag

BRAVO
Ergonomisch. Modern. Stapelbaar. Koppelbaar. 

zonder armlegger met armlegger zonder armlegger met armlegger

standaard zitting en rug   
frame metaal buis verchroomd kunststof   
glijders kunststof (zwart) 10 kleuren kunststof 
inclusief stapelbescherming opdekstoffering   
stapelbaar tot max. 10 stoelen op transportwagen combinatie van bovenstaande mogelijkheden 
gewicht gemiddeld 5kg   
    
vierpootstoel zonder armleggers  
710/00   zitting en rug zwart, wit 
710/00   zitting en rug overige kleuren 
712/00   zitting opdekstoffering en rug zwart, wit  
712/00   zitting opdekstoffering en rug overige kleuren  
713/00   zitting en rug opdekstoffering zwart, wit 
713/00   zitting en rug opdekstoffering overige kleuren  
    
kruisvoet
720/00   zitting en rug zwart, wit  
720/00   zitting en rug overige kleuren 
722/00   zitting opdekstoffering en rug zwart, wit  
722/00   zitting opdekstoffering en rug overige kleuren  
723/00   zitting en rug opdekstoffering zwart, wit 
723/00   zitting en rug opdekstoffering overige kleuren  
    
opties     
. . . /10 armleggers kunststof in alle kleuren  
stoelkoppeling    
transportwagen 
schrijfplankje 
frame gelakt     
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710/00 zonder armlegger

BRAVO

ZANDZACHT GROEN LICHT BLAUWGRIJS GEEL ROODZWART ANTRACIET DONKER BLAUW

713/10 met armlegger 720/00 zonder armlegger 720/10 met armlegger

WIT
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MATERIALEN

ZIT/RUG ZWART ZIT/RUG ANTRACIET ZIT/RUG WIT ZIT/RUG ZACHT GROEN

ZIT/RUG ZAND ZIT/RUG GEEL ZIT/RUG LICHTBLAUW ZIT/RUG ROOD

Kunststof kleuren

Bravo is leverbaar in 10 verschillende kunststof kleuren voor zitting en rug. Armleggers 
zijn optioneel verkrijgbaar in dezelfde kunststof kleur. 

ZIT/RUG GRIJS

ZIT/RUG DONKERBLAUW

Bovenstaande kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.
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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.

Overige stoffen op aanvraag

koppelingschrijfplank transportwagen (max. 10 stuks)

ACCESSOIRES

Stofgroep Stofsoort Leverancier Materiaal Slijtweerstand

I Fighter Gabriël 100% Polyester 130.000 martindale

II Step / Step Melange Gabriël 100% Trevira CS 100.000 martindale
 Xtreme Plus Camira 100% Gerecyceld polyester 100.000 martindale

III Fame Gabriël 95% Wools of New Zealand / 5% Polyamide 200.000 martindale
 Remix Kvadrat 90% New wool worsted / 10% Nylon 100.000 martindale
 Stamskin Top Serge Ferrari Polyamide-jersey / imitation leather 120.000 martindale

IV Europost Gabriël 100% Wools of New Zealand 50.000 martindale
 Niroxx Oniro 100% Polyester 75.000 martindale
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