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Jij bent On Top!
On Top is een moderne stoel met 
strakke contouren. Zijn royale zit en 
comfortabele rug zijn het uitgangspunt 
voor dit ontwerp en zorgen voor ultiem 
zitcomfort voor vele uren natafelen of 
een lange werkdag. Voor deze stoel zijn de 
nieuwste technieken toegepast. Het frame 
is gemaakt van metaal, afgewerkt met een 
poedercoating. De stoel geeft alle steun in 
de rug en een comfortabele zit, dankzij de 
perfecte opbouw van schuim. 

Met zijn stoere, nonchalante, no nonsens 
uitstraling past hij goed in ieder interieur. 
Het ontwerp is geïnspireerd op het 
onderstel van de succesvolle On Top 
tafelserie van QLIV, maar is door zijn 
moderne ontwerp en strakke contouren 
ook probleemloos te combineren met 
andere tafels. Met de keuze uit vele 
soorten stof en leer bepaal je zelf de 
uitstraling van je stoel!
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On Top Stoel by QLIV studio
Geproduceerd in Nederland

On Top stoel
0,9 m stof / 2,5 m² leer

Stof
Groep 1

€484

Stof
Groep 2

 €499

Stof
Groep 3

€559

Stof
Groep 4

€594

Stof
Groep 5

€623

Leer
ingezonden

€554

Leer
Angler/
Madura

 €594

Leer
Devon

€697

Leer
Colorado

€746
  € 569   € 652  € 658   € 820  € 733  € 587   € 699  € 699   € 878
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Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen incl. btw. Franco levering vanaf 600,- Euro 
netto anders 45,- Euro vrachtkosten.
           
Stofgroep 1: Burra, Gomesa, Isler, Milton en Ingezonden 
Stofgroep 2: Bealla, Brassi, Lazio, Odon, Keara, Tamil, Manolo (Aristide)
Stofgroep 3: Remix, Maple, Re-Wool, Goby (ROMO) 
Stofgroep 4: Hallingdal, Steelcut trio, Tonus, Steelcut, Divina, Tonica, Fiord, Clay 
Stofgroep 5: Moss, Twill Weave       
      

Zitting en Rugleuning:            
Houten frame met polyurethaanschuim in verschillende dichtheden voor optimale ondersteuning en comfort.  

Frame:
Gewalst staal gesneden met behulp van laser cut-technology afgewerkt met een donker grijze poedercoating. Andere RAL kleuren 
zijn op verzoek mogelijk tegen een meerprijs. Alle stoelen worden standaard geleverd met dopjes en viltglijders en zijn geschikt 
voor harde en zachte vloeren
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Disclaimer
Ondanks het zorgvuldige proces voor de samenstelling van deze 
prijslijst, kan het voorkomen dat sommige informatie onvolledig of 
onjuist is. Uiteraard proberen wij de voor u inzichtelijke informatie 
zo volledig mogelijk te maken en te houden. Eventuele wijzigingen 
aan de informatie kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennis-
geving worden doorgevoerd.

Aansprakelijkheid
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect, 
die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van 
deze prijslijst is verkregen.

Prijswijzigingen, tekst- of drukfouten 
Prijswijzigingen, tekst- of drukfouten of niet meer leverbaar 
voorbehouden. Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen 
incl. btw. QLIV.COM


