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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 zeventig jaar een begrip in projectinrichting. Met onze jaren-
lange 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 mee-
denkt.

Iris 
Iris is een luxe vergaderstoel, die door zijn uitstekende zitcomfort thuis past in iedere ver-
gaderruimte en bespreekkamer. De stoel is er als vierpoot- en sledemodel, kan gestapeld 
worden tot max. 4 stuks en is voor nog meer comfort ook met een hoge rugleuning ver-
krijgbaar. Iris krijgt extra karakter door zijn (standaard) beukenhouten armleggers die blank 
gelakt en desgewenst in een kleur gebeitst kunnen worden. Optioneel zijn ook armleggers 
in noten- of eikenhout verkrijgbaar. 

GREAT FURNITURE SOLUTIONS 
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4 *Afwijkende uitvoeringen op aanvraag

IRIS
Luxe vergaderstoel. veel zitcomfort. een stoel met karakter.

vierpoot lage rug  vierpoot hoge rug  slede lage rug slede hoge rug

standaard zitting en rug   
vierpoot en slede met armleggers zitting en rug altijd gestoffeerd  
vierpoot stapelbaar tot max. 4 stuks stof of leer 
buisframe Ø 22 mm, geëpoxeerd 
gewicht gemiddeld 11kg 
leverbaar met lage en hoge rug 
armleggers beukenhout blank gelakt, optioneel in kleur gebeitst        
metalen glijdoppen (vierpoot) 
slede zonder glijdoppen 
    
vierpoot met armleggers   
660/10   lage rug  
662/10   hoge rug   

slede met armlegger 
670/10   lage rug   
672/10   hoge rug  
 
opties  
glans chroom onderstel met armleggers  
armlegger beuken gebeitst  
armlegger in noten- of eikenhout 
kunststof glijdop per stoel  
vilt glijdop per stoel 
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MATERIALEN
Beitskleuren & poedercoating

De armleggers van Iris zijn standaard uitgevoerd in beukenhout blank gelakt, maar kunnen 
naar wens ook in één van onderstaande vijf kleuren worden gebeitst. Het onderstel wordt  
standaard geëpoxeerd uitgevoerd, in een van onderstaande vijf poedercoatings maar kan 
optioneel ook in glans chroom worden geleverd.

BLANK GELAKT WIT B082 ESDOORN B04/054

ZWART B096NOTEN B4801

BEUKEN B5320 KERSEN B5681

lak & beitsen

poedercoating

Bovenstaande kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

ZWART B096NOTEN B4801

V21 ZILVERGRIJS V20 ANTRACIET V22 CHROOMLAKV16 WIT V12 ALUMINIUM

ZWART V15
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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

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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