Bestel al uw kantoormateriaal bij
www.mispelters.be

Een nieuwe muis
in een muisklik
De naam Mispelters doet bij de meeste Mechelaars wel een belletje rinkelen. Kort na
de oorlog begon Eduard Mispelters namelijk met de verkoop van stencil- en schrijfmachines. Het resulteerde in een kantoorwinkel in de Sint-Katelijnestraat, die in ruim
zeventig jaar tijd uitgroeide tot een handelsmonument van de binnenstad. Van die
fysieke winkel is sinds kort geen sprake meer. Maar geen nood: kleinzoon Eric Mispelters biedt alle producten die je er kon vinden – en nog veel meer – tegenwoordig
aan via een webshop die opereert vanuit Duffel.

Dynamiek in
de dagelijkse routine

Eric Mispelters
Van paperclips over pennen en papierwaren tot printers en elektrisch verstelbare bureaus. Het aanbod van duizenden artikelen dat je via www.mispelters.
be kunt bestellen, is ruim en compleet.
Voeg daar zo’n veertig jaar relevante
ervaring en een goed functionerende
technische dienst aan toe. En je weet
meteen waarom je al die benodigdheden om een kantooromgeving vlotjes te
laten draaien, hier met een gerust hart
kunt bestellen. Eric levert ze trouwens in
hoogsteigen persoon af aan huis. Kosteloos, ongeacht de hoeveelheden, in
heel België. Zodat je ook nog altijd verzekerd bent van bijkomende informatie
of extra tips van een kenner ter zake.
Deze manier van werken is uniek. Andere online-shops binnen deze sector
schakelen pakjesdiensten en vervoerfirma’s in. Het aangename persoonlijke
contact tussen klant en verkoper gaat
daardoor verloren. Wat vandaag besteld wordt, kan je morgen al gebruiken. Enkel voor meubelen geldt er een
wachttijd van zo’n 2 weken.

Eric Mispelters
tel: 0478 04 56 99
mail: e.mispelters@gmail.com
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Eén van de meest opmerkelijke producten binnen dat meubelgamma is de
Köhl Air-Seat. Dat is een ronduit revolutionaire bureaustoel, die uitgaat van het
principe dat correct en prettig zitten,
gelijk staat aan bewegend zitten. Deze
stoel zorgt voor die noodzakelijke beweging. In de zitting werd namelijk een
luchtkussen geïntegreerd dat twee onafhankelijk instelbare kamers heeft. Je
stelt het in op je persoonlijke voorkeur
via een eenvoudige druk
op een knop. Daardoor
ontstaan multidimensionale
microbewegingen en de
herhaalde spanningswisselingen
trainen de dieper
gelegen
rugspieren. Door een subtiele zijdelingse kanteling
van het bekken worden
de spieren geactiveerd
en dat resulteert dan weer
in een optimale zithouding.
Bovendien worden bloedcirculatie en oxygenatie bevorderd. Dit
verhoogt ook nog eens de concentratie en efficiëntie. De baanbrekende Kohl zal u verrassen en overtuigen.
Indien u hem eenmaal uitgeprobeerd
heeft, wil u niets anders meer. Boven-

dien zijn de zetels subliem vorm gegeven, zodat ze binnen geen enkele instelling of onderneming misstaan.
Het hele Air-Seat systeem kan
trouwens zonder gereedschap worden ingebouwd
in bestaande
draaistoelen.

- Snelle levering en montage
- Gratis catalogus en offerte
- Dienst na verkoop
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