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Commerciële bijlage

Easysit S50

Easysit D200-4

Een stoel op maat  
biedt ondersteuning en  
optimale ontspanning

Een kijkje  
in onze  
fabriek?

De koffie staat klaar!

Easysit comfortbanken

Prijspuzzel
hoofdprijs

Editie 2F

Mevrouw Spijksma, Burgum
“Heel positief, stoel bevalt  
uitstekend! ‘t Is een aanrader  
om hier een stoel te kopen.”
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“Dankzij een 

klein elektro-

motortje  

kantelt mijn 

stoel bij het 

omhoog komen 

gedeeltelijk 

mee zodat ik 

makkelijker 

op kan staan. 

Prettig  

wanneer de 

deurbel gaat.” 

“Mijn nieuwe 
sta-opstoel 

is niet alleen 
praktisch, maar 

ook prachtig 
qua design. 

Hij staat echt 
als een pronk-
stuk in onze 

woonkamer. Ik 
krijg er erg veel 
complimenten 
over van vrien-
den en familie.”

GRATIS 
PARKEREN

P
KOFFIE STAAT
VOOR U KLAAR

GRATIS
TAXISERVICE

GRATIS 
PROEFZITTEN

OP MAAT
GEMAAKT

HOLLANDS
PRODUCT

GRATIS 
PARKEREN

P
KOFFIE STAAT
VOOR U KLAAR

GRATIS
TAXISERVICE

GRATIS 
PROEFZITTEN

OP MAAT
GEMAAKT

HOLLANDS
PRODUCT

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Al onze stoelen zijn leverbaar in 

meer dan 50 verschillende kleuren leer of stof!

Leverbaar in de o.a. volgende kleuren:

DIRECT
LEVERBAAR

bij easysit!

DIRECT
LEVERBAAR

bij easysit!

DIRECT
LEVERBAAR

bij easysit!

DIRECT
LEVERBAAR

bij easysit!

Speciaal voor mensen die moeite hebben met opstaan, biedt Easysit 
stoelen met een sta op functie. Een op maat gemaakte stoel voor 

iedereen die een dagje ouder wordt, een spierziekte heeft of gewoon 
moeite heeft met opstaan. Deze stijlvolle stoelen worden in onze eigen 
fabriek geheel gemaakt naar uw postuur, beperkingen en wensen. Daar-
door profiteert u van een comfortabele zit, optimale ondersteuning én 

een snelle levertijd. En door de enorme keuze in model, 
bekleding en kleur is er altijd een stoel die perfect 

past in uw interieur. 

Geen vervoer?  
Maak gebruik van de  
gratis Easysit taxiservice!

Een sta-opstoel is ideaal wanneer 
u moeilijk uit uw stoel komt 

Wanneer u zelf niet naar de showroom kunt 
komen of geen vervoer heeft, halen wij 

u gewoon op. Wij brengen u keurig naar de 
dichtstbijzijnde showroom en begeleiden u naar 
binnen. Bij aankomst in de showroom staat de 
koffie klaar. En na afloop van uw bezoek wordt u 
uiteraard weer veilig naar huis gebracht. Gratis 
en zonder verdere verplichtingen. 

Easysit S50 Easysit DS70 Easysit D200-1 Easysit Brugge Easysit D105

Gratis thuis proefzitten
Bent u toe aan beter zitcomfort, maar ziet u  
er echt tegen op om de deur uit te gaan?  
Wanneer u dat wenst, komen wij gewoon naar 
u toe. Op een moment dat het u goed schikt. 
Of het nu overdag, ’s avonds of in het weekend 
is. Zo kunt u thuis in alle rust gratis een aantal 
stoelen uitproberen en ziet u meteen hoe het in 
uw interieur staat! 

Bel naar 088-6220220 en maak  
een afspraak.

Bezoek onze showroom of bel:

088-6220220

Rugklachten,
knieklachten of moeite 

met opstaan?

Handig hulpmiddel voor senioren om 
langer thuis te kunnen blijven wonen 

Al deze stoelen zijn op verzoek ook te bekleden met een speciaal voor 

de zorg ontwikkelde vochtwerende bekleding (Stamskin).

Model:  
Easysit Vigo 
Bekleding:  
leer, stof of  
stof/leer-combinatie

Model:  
Easysit Brugge

Bekleding: leer, 
stof of stof/leer-

combinatie

Model:  
Easysit DS61 
Bekleding:  
leer of stof

Model:  
Easysit Vigo 
Bekleding:  
leer, stof of  
stof/leer- 
combinatie

   Model:  
Easysit S50 
Bekleding:  
leer of stof

Model:  
Easysit Palermo 

Bekleding:  
leer, stof of  

stof/leer-combinatie

Model:  
Easysit Sicilië 

Bekleding:  
leer, stof of stof/ 
leer-combinatie

Model:  
Easysit  
D200-4

Bekleding:  
leer of stof

     Model:  
Easysit A600
Bekleding:  
leer of stof

Model:  
Easysit C10
Bekleding:  
leer of stof

model:  
Easysit D104
Bekleding:  
leer of stof

model: Easysit S54
Bekleding: leer of stof

Collectie  
sta-opstoelen

Bezoek onze showroom of bel:
088-6220220

Mevrouw Ten Brummelhuis, Kampen 
“Er was van te voren al een  

selectie gemaakt zodat ik niet de 

hele zaak door moest voor stoelen.  

Ik heb nu een heerlijke sta op stoel.  

Hierdoor heb ik meer energie om  

te lopen doordat het mij niet zoveel  

energie kost om op te staan.  

Ik ben heel goed geholpen.”
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0uderen blijven steeds langer in hun eigen huis wonen.  
Een vertrouwde plek waar men zich veilig voelt.  

Door een aantal kleine aanpassingen in huis te maken,  
wordt het thuis wonen al snel een stuk comfortabeler.  
Denk aan een deurbelversterker of een grijpbeugel in het  
toilet, in de douche of naast een afstap bij de trap. Ook een 
sta-opstoel geeft net dat ene steuntje in de rug om langer  

zelfstandig te wonen. Ideaal wanneer men kampt  
met het evenwicht, stramme spieren of versleten  
gewrichten. De veilige sta-opfunctie zorgt voor een 
onzichtbaar helpende hand bij het opstaan. En omdat 
onze sta-opstoelen geheel op maat worden gemaakt 
garanderen ze niet alleen de juiste hoogte, breedte 
en diepte, maar ook de juiste ondersteuning van nek, 
hoofd en wervelkolom. Slimme techniek in een stijlvol 

design.
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Tot €400 inruilkorting
op uw oude stoel*

of bel: 088-6220220
Bezoek onze showroom

‘Hartstikke fijn dat ik ook nog 
zoveel geld voor mijn oude 
stoel kreeg’

Mevrouw Iepkema | 78 jaar | Sneek

Wie besluit om een Easysit relaxstoel 
of sta op stoel te laten maken, krijgt 
maar liefst tot 400 euro inruilkorting  
van ons. Doe als mevrouw Iepkema, 
en kies ook voor de vele voordelen 
van Easysit.

Ondersteuning en ontspanning
Een bezoek aan Easysit begint altijd met een gratis zitadvies. 
In de showroom of bij u thuis. Tijdens dit gesprek luisteren 
onze adviseurs heel goed naar uw wensen en maken zij een 
inventarisatie van uw lichamelijke conditie en eventuele  
beperkingen. Heeft u bijvoorbeeld moeite met opstaan?  
Last van uw rug of onrustige benen? Voor elke klacht is er 
een oplossing die optimaal zitcomfort garandeert. Dat kan 
een relaxstoel op maat zijn, maar ook een stoel met een  
speciale functie, zoals een sta op stoel. 

Wanneer de adviseur weet wat voor stoel het prettigst  
voor u is, neemt hij alle lichaamsmaten nauwkeurig op.  
Zo ontstaat er een persoonlijke stoel met voor u de juiste 
rug- en armleuninghoogte en de perfecte zithoogte,  
zitdiepte en zitbreedte. Naast uw persoonlijke maten kijkt  
de adviseur welk type stoel u het beste ondersteunt.  
Door bijvoorbeeld de juiste rugleuning te kiezen 
om uw rugwervel te ondersteunen of een  
nekkussen toe te voegen om uw hoofd te  
ondersteunen. Een goede ondersteuning 
zorgt immers voor optimale ontspanning, 
waardoor u tijdens het zitten echt even tot 
rust kunt komen en fris weer opstaat. 

Ook voor lange of kleine mensen
Easysit is de enige producent in  
Nederland die stoelen in zeer  
afwijkende maten levert. Van  
heel klein tot heel groot. Dus 
ook als u erg lang bent of erg 
zwaar maken wij een stoel op 
maat. Naast de maatvoering  
is ook het comfort van een stoel 
heel belangrijk voor uw  
lichamelijk welzijn. Zit u liever 
zacht? Of juist wat harder? 
Zit u graag rechtop of juist 
niet? Onze adviseur spreekt 
alles met u door. Hij is ge-
traind om exact die stoel met u 

Altijd het beste advies

Comfortabel zitten begint bij de juiste stoel. Een stoel op maat met de juiste balans tussen ergonomie, comfort en 
vormgeving. Helaas zitten te veel mensen nog steeds in een stoel, die weliswaar prachtig past bij het bankstel of het 
interieur van de woonkamer, maar niet bij de persoon zelf. En dat is jammer. Want weet u dat u lichamelijke klachten 
kunt krijgen van een verkeerde zithouding? Van een stijve nek tot pijn in uw rug. Van stijve polsen tot gevoelloze  
vingers. Klachten die met een beter zitcomfort eigenlijk heel eenvoudig zijn op te lossen. Onze adviseurs geven u 
graag een goed advies. 

samen te stellen, die voor u het meest comfortabel is en met 
de functies die u nodig heeft. Kiest u voor een stevige leren 
zetel? Of gaat u voor een stoel met zacht schuim dat zich 
geheel naar uw lichaam voegt en comfortabel ondersteunt? 

De mogelijkheden zijn legio en de opties enorm. Denk aan 
een nekkussen, een lendepomp, stoelverwarming of een  
sta op functie. Ook combinaties zijn mogelijk. Zoals een 
stoel met draaiplateau en sta op functie voor nog meer  
gebruikersgemak en veiligheid. En omdat veel stoelen in 
onze eigen fabriek worden gemaakt, kan een hulpmiddel als 
een sta op functie ook altijd later nog worden ingebouwd. 
Zo weet u zeker dat uw stoel een duurzame investering is.

Gratis taxiservice of thuisdemonstratie
Bent u niet in de gelegenheid zelfstandig naar de showroom te komen. Wij halen u op en brengen u na uw  
bezoek weer thuis of wij komen met een aantal stoelen bij u thuis. 

Easysit S50 Easysit A600 Easysit S50 Easysit A150 Easysit DS700 Easysit D104

* Niet i.c.m. andere acties.
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Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Al onze stoelen zijn leverbaar in 

meer dan 50 verschillende kleuren leer of stof!

Leverbaar in de o.a. volgende kleuren:Model:  
Easysit D104
Bekleding:  
leer of stof

Model:  
Easysit DS71
Bekleding:  
leer of stof

Model:  
Easysit S50
Bekleding:  
leer of stof

Model:  
Easysit D105
Bekleding: 
leer of stof

Model:  
Easysit D106
Bekleding:  
leer of stof

Model:  
Easysit  S54 
Bekleding:  
leer of stof

Model:  
Easysit S51
Bekleding:  
leer of stof

Model:  
Easysit DS66
Bekleding:  
leer of stof

Model:  
Easysit C10
Bekleding:  
leer of stof Model:  

Easysit DS82
Bekleding:  
leer of stof

Model: 
Easysit DS62
Bekleding:  
leer of stof

Model:  
Easysit Napels
Bekleding:  
leer, stof of  
stof/leer  
combinatie

Model:  
Easysit Rome

Bekleding:  
leer, stof of stof/leer 

combinatie

Model:  
Easysit DS60
Bekleding:  
leer of stof

Collectie  
relaxstoelen

Model: Easysit D103
Bekleding: leer of stof

Model:  
Easysit DS61
Bekleding:  
leer of stof

Model:  
Easysit A160 
Bekleding:  

leer, stof of stof/ 
leer combinatie
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Easysit is al meer dan twintig jaar gespecialiseerd in 
het vervaardigen van relaxfauteuils en banken met 

een onovertroffen zitcomfort. Optioneel met extra functies 
om zitten en opstaan gemakkelijker te maken en uw lichaam 
optimaal te ondersteunen. Denk aan een sta op hulp, een 
relaxstand, verstelbare hoofdsteun of een draaiplateau. Deze 
meubels worden stuk voor stuk op maat gemaakt in onze 
eigen fabriek in Burgum.  
De ervaring en expertise van 
onze vakmensen staat daarbij 
garant voor perfectie tot in 
detail. Elke Easysit stoel die de 
fabriek verlaat, vormt dan ook 
een visitekaartje op zich.

Heerlijke zit

Veel lichamelijke klachten 
worden veroorzaakt door een 
verkeerde zithouding. Van 
hoofdpijn tot hernia. Dat is natuurlijk niet zo vreemd,  
want iedereen is anders. Qua lengte, qua postuur en qua 
lichamelijke gesteldheid. Wie heel lang is, of juist heel klein, 

kan in een stoel met standaard afmetingen nooit genieten van 
een optimale ondersteuning of ontspanning. Bij Easysit maken 
wij daarom elke stoel op maat. En daarbij bewijzen wij dat 
ergonomie en elegantie heel goed samen gaan. Het resultaat: 
een fauteuil die heerlijk zit, u op de juiste manier ondersteunt 

en ook nog eens mooi oogt.

Hollands glorie

Met een stoel uit de Easysit Maat-
werk collectie haalt u een topproduct 
van eigen bodem in huis. Kwaliteit 
die u niet alleen ziet, maar ook voelt. 
Elke fauteuil wordt van begin tot  
eind in onze eigen meubelfabriek 
geproduceerd. Met aandacht voor  
elk aspect. Zoals een zitting van 
koudschuim op nosag veren en 

bekledingsmaterialen van verschillende toonaangevende Eu-
ropese fabrikanten. Wie kiest voor Easysit geniet van hoog-
waardige kwaliteit met een lange levensduur.

Vakmanschap is meesterschap. 
Kom gerust eens kijken in onze fabriek.

‘Wij gebruiken alleen de beste  
materialen zoals bijvoorbeeld  
dit koudschuim. En ook de  
binnenvering is van  
superieure kwaliteit’

‘Productie in  
eigen meubelfabriek  

is garantie voor  
goede kwaliteit en 

snelle levertijd’
Riemer

Familie Tulner, Utrecht
“Fantastische stoel aangeschaft via  
Easysit. Vooral het meedenken van de  
adviseur als zeer prettig ervaren. De stoel 
staat nu een week bij ons thuis. Heerlijk!”

Samen op de bank
De meeste gewone banken 
zijn qua zit te laag of te diep. 
Naast op maat gemaakte 
stoelen produceert Easysit 
daarom ook comfortbanken 
op maat. Van klassiek tot 
modern. 

Zo zit u toch gezellig naast  
elkaar. De banken zijn tevens 
leverbaar met bijpassende  
stoelen.

Easysit
A90

Zeer comfortabele banken op 
maat met de mogelijkheid van 
een neerklapbare armlegger.

Of toch liever
een comfortbank?

Scala aan mogelijkheden
Ook onze comfortbanken worden geheel naar uw wensen vervaardigd. Zithoogte en zitdiepte 
worden aangepast op uw maten en u kunt kiezen voor een lage of hoge rugleuning, vaste of 
neerklapbare armleggers en/of verstelbare hoofdsteun. 

Model:  
Easysit A150 
Bekleding:  
leer, stof of stof/leer 
combinatie

Model:  
Easysit A160 
Bekleding:  
leer, stof of stof/leer 
combinatie

Model:  
Easysit A160 
Bekleding:  
leer, stof of stof/leer combinatie

Bekijk ook de reacties 
van onze klanten op  
klantenvertellen.nl
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DINER 
CHEQUE

T.W.V.

€100--
3e prijs

Vraag 1:  Waardoor worden veel lichamelijke  

klachten veroorzaakt?

Vraag 2: In welke 3 plaatsen heeft Easysit showrooms?

Vraag 3:  Tot hoeveel geld krijgt u terug voor uw oude stoel 

bij aanschaf van een nieuwe Easysit?

Naam: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Zijdelingse steun
De D200 wordt geheel aangemeten naar uw maten. Daarbij heeft u de keuze uit diverse pootopties, 
vier armen en twee speciale kuipruggen, die speciaal ontworpen zijn voor optimale zijdelingse steun. 
De comfortabele hoofdsteunverstelling hoort standaard bij deze stoel. Optioneel kunt u daar nog een 
fijn nekkussen of een lendepomp bij aanschaffen. Kortom, de overtreffende trap van comfort.

REISCHEQUE
T.W.V.

€250--
2e prijs

DIRECT
LEVERBAAR

bij easysit!
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Speciaal schuim als basis
De draaistoel Easysit S50 is onderdeel van de S-serie van 
Easysit. De S staat voor het aangename zitcomfort wat 
komt door de toepassing van speciaal softtex koudschuim. 
In de Easysit S50 zit u niet OP de stoel maar IN de stoel. 
Het schuim vormt zich als het ware om uw lichaam. Dit 
zorgt voor een uitmuntend, ongeëvenaard zitcomfort.

De Easysit S50 is ook 
leverbaar als sta-opstoel.

De overtreffende trap van comfort
Deze bijzonder mooie stoel combineert een 
superieur zitcomfort met een sierlijke belijning. 
De sta op functie in deze stoel is zeer fraai 
weggewerkt en de geïntegreerde voetklep 
klapt wanneer u deze niet gebruikt geheel 
onder de stoel weg. Zo blijft het design van de 
stoel in tact.

Stijlvolle stoel met slimme techniek
De Easysit S50 is leverbaar in meerdere maten en naar wens met moto-
rische of handmatige bediening. De stoel is standaard voorzien van een  
comfortabele hoofdsteunverstelling. Bovendien is de stoel ook lever-
baar met een veilige sta op functie. 

De Easysit D200 
is leverbaar als 
vaste stoel, 
draaistoel en 
sta-opstoel.

Easysit D200 relaxstoel

Oplossing
Stuur de oplossing voor 1 november 2016 per e-mail  

naar puzzel@easysit.nl of per post naar: Easysit BV,  

Ymkersstrjitte 32, 9251 EM Burgum o.v.v. uw gegevens:

Stressless YOU

hoofdprijs

Prijs-
puzzel

2016
oktober

Mijn puzzelantwoord...

... en mijn antwoorden op drie korte vragen

Easysit D200-1

Easysit D200-4

Easysit D200-3

Easysit D200-1

Easysit S50
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Easysit levert stoelen die uitblinken in een uitstekende  
verhouding tussen prijs en kwaliteit. Wij maken niet alleen  
het product op maat, maar ook de prijs. Eigenlijk bepaalt  
u afhankelijk van uw keuzes zelf de kosten van de stoel.  
De prijs van een relaxstoel, sta-opstoel of comfortbank is  

namelijk geheel afhankelijk van het model, het materiaal,  
het systeem, de functies en de maataanpassingen.  
Wanneer u een keuze heeft gemaakt, zetten wij de  
kosten keurig op papier. Helder en overzichtelijk.

Burgum

Fabriek & Showroom Burgum, Ymkersstrjitte 32
9251 EM  Burgum, info@easysit.nl

Prijsopbouw

Vestigingen
Vanaf Leeuwarden (N355): Op kruispunt Quatrebras rechts richting  
Burgum. Vierde verkeerslichten linksaf (W.M. Oppedijk van Veenweg). 
Vijfde straat rechts is de Ymkersstrjitte. U vindt ons na 150 meter aan uw 
rechter zijde.

Vanaf Drachten (N356): Richting Burgum, na de brug eerste afslag 
rechts (W.M. Oppedijk van Veenweg). Vijfde straat rechts is de Ymkers-
strjitte. U vindt ons na 150 meter aan uw rechter zijde.

Bezoek onze showrooms of bel:

088-6220220

Sneek

Showroom Sneek, Smidsstraat 5b, 8601 WB  Sneek,  
sneek@easysit.nl

Vanaf Heerenveen (A7): Richting Afsluitdijk, neem afslag 20 ‘Hemmen-
A7’, einde afrit rechtsaf, op de rotonde rechtsaf, neem de derde straat 
links, u vindt ons na 250 meter aan uw linker zijde, tegenover restaurant 
De Stolp.
 

Vanaf Afsluitdijk (A7): Richting Heerenveen, neem afslag 20 ‘Hemmen-
A7’, einde afrit linksaf, op de rotonde rechtsaf, neem de derde straat links, 
u vindt ons na 250 meter aan uw linker zijde, tegenover restaurant 
De Stolp.

Hilversum Vanaf A1: Afslag Hilversum Noord, gelijk linksaf op N525 tot eerste grote  
verkeersplein, sla rechtsaf de Johan Geradtsweg op. Rechtdoor via de 
Insulinde laan, Godelindeweg, Krugerweg, Bussumergrintweg, Geert van  
Mesdagweg en de Gijsbrecht van Amstelstraat. Voor de Gamma rechtsaf  
de Nieuwe Havenweg in. Daarna de eerste weg links, na een paar  
honderd meter bevindt Easysit zich aan de linkerkant. 

Vanaf A27: Na de afslag Hilversum linksaf de Diependaalselaan op. Deze 
volgt u alsmaar rechtdoor, bij de vierde rotonde slaat u rechtsaf (bypass) 
de Vreelandseweg op, daarna gelijk weer links. Na ongeveer 150 meter 
bevindt Easysit zich aan de rechterzijde.Showroom Hilversum, Verlengde Zuiderloswal 8a  

1216 BX  Hilversum, hilversum@easysit.nl

Openingstijden: Dinsdag tot en met vrijdag 10.00 – 17.30 uur - Zaterdag 10.00 – 17.00 uur - Zie onze website voor extra openingstijden.


