GIROFLEX 68 - ARAMIS

KWALITEITSEISEN
EVEN
HOOG ALS
DE ZWITSERSE BERGEN

De giroflex 68 bureaustoel combineert aansprekend
en tijdloos design met technisch raffinement. Deze
werkstoel ademt rationaliteit en industrialiteit uit
in combinatie met de behoefte aan het eigene,
persoonlijke. Op basis van dezelfde onderbouw kunnen
de bureaustoelen in talrijke comfortabele uitvoeringen
worden samengesteld. Toch stralen ze eenheid uit,
door de profilerende Y-steun en door de fascinatie
voor de mogelijkheden van de techniek. Een stoel die
ingenieurs weet te inspireren.

GOED ZITTEN. BETER LEVEN.

GIROFLEX 68 - ARAMIS

giroflex 68

giroflex 68

BUREAUSTOEL
SIÈGE PIVOTANT
Elegant met een sterk karakter.
De giroflex 68 bureaustoel combineert
aansprekend en tijdloos design met
technisch raffinement. Deze werkstoel
ademt rationaliteit en industrialiteit
uit in combinatie met de behoefte aan
het eigene, persoonlijke. Op basis
van dezelfde onderbouw kunnen de
bureaustoelen in talrijke comfortabele
uitvoeringen worden samengesteld.

Toch stralen ze eenheid uit, door
de profilerende Y-steun en door de
fascinatie voor de mogelijkheden
van de techniek.
Elégant au caractère bien trempé.
Le siège pivotant giroflex 68 allie un
design expressif et intemporel à
un raffinement technique. Ce siège
de bureau incarne la rationalité et

l’industrialisation associées à un
besoin d’appropriation et de per
sonnalisation. Basés sur la même
structure, les sièges pivotants
peuvent se décliner dans de nom
breuses variantes confortables.
Toutefois, ils restent liés visuellement
par le support en Y profilé et sont
portés par la fascination des tech
niques.

Rug 3D-spacer fabric Runner Dossier Tricot 3D Runner
Gestoffeerde rug Dossier rembourré
Afmetingen in cm Dimensions en cm
Zithoogte, belast Hauteur d’assise, chargé
Volledige hoogte Hauteur totale
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68-3519
Dossier tricot 3D
Rembourrage confort
Piètement 5 branches en aluminium poli
Roulettes 65 mm chromées
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68-3509
Gestoffeerde rug
Standaardbekleding
3D-armleuningen
Vijfarmige voet, aluminium
gepoedercoat
Wielen 65 mm
68-3509
Dossier rembourrée
Rembourrage standard
Accoudoirs 3D
Piètement 5 branches en
aluminium revêtu par poudre
Roulettes 65 mm
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68-3519
Rug 3D-spacer fabric
Standaardbekleding
3D-armleuningen
Vijfarmige voet, kunststof zwart
Wielen 65 mm

68-3519
Dossier tricot 3D
Rembourrage standard
Accoudoirs 3D
Piètement 5 branches
en plastique noir
→ Roulettes 65 mm
→
→
→
→
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Rughoogte Hauteur dossier
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Zitbreedte Largeur d’assise
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Rugbreedte Largeur dossier

42

44

Volledige breedte Largeur totale
Zitdiepte Profondeur d’assise

giroflex 68 – Bureaustoel: verkrijgbaar met 3D-spacer fabric
Runner of gestoffeerde rug, naar keuze met standaard- of comfortbekleding. Diverse bekledingsmaterialen in verschillende
kleuren. Optioneel met hoofdsteun (alleen met rug in 3D-spacer
fabric), diepteverstelbare lendensteun (alleen met gestoffeerde
rug), instelbare zitneiging en kleerhanger. Naar keuze met vaste,
3D- of 4D-armleuningen verkrijgbaar. 5-armige kunststof
voet zwart of optioneel in aluminium gepolijst of gepoedercoat.
Y-rug en aluminium mechanisme gepoedercoat of naar keuze
gepolijst.

68-3519
Rug 3D-spacer fabric
Comfortbekleding
Vijfarmige voet, aluminium gepolijst
Wielen 65 mm, verchroomd

68-3519
68-3509
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De online configurator op www.giroflex.com biedt u alle
configuratiemogelijkheden.
Toutes les possibilités de configuration vous sont proposées
par le configurateur en ligne sur le site www.giroflex.com

giroflex 68 – Siège pivotant: disponible avec tricot 3D
Runner ou dossier rembourré. Au choix avec rembourrage
standard ou confort. Divers revêtements dans différents
coloris. Livrable avec appuietête (seulement avec dossier
avec tricot 3D), avec soutien lombaire réglable en profondeur
(seulement avec dossier rembourré), inclinaison de l'assise
réglable et avec cintre. En option avec accoudoirs fixes, 3D
ou 4D. Piètement à 5 branches, en plastique noir. En option:
en aluminium poli ou revêtu par poudre. Dossier en Y profilé
et mécanique en aluminium, revêtu par poudre ou poli.
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GIROFLEX 68 - ATHOS

ACTIEF ZITTEN OP DE GIROFLEX 64
ALLEMAAL EEN KWESTIE VAN
INSTELLING

WIJ DENKEN AAN MORGEN.
EN HANDELEN
DIENOVEREENKOMSTIG.
Bij Giroflex is het zorgvuldig omgaan met
hulpbronnen een reeds lang bestaande traditie.
Zuinige productieprocessen resulteren in een
aanzienlijke besparing van CO2,water, elektriciteit
en gas. Bovendien is onze elektriciteit uitsluitend
afkomstig uit waterkracht. Alle verwerkte
materialen zijn vrij van schadelijke stoffen en er
komen geen gassen vrij. Bovendien is Giroflex
vrijgesteld van CO2-belasting en dit wordt
regelmatig gecontroleerd en bevestigd door de
bevoegde autoriteiten.Nadat in 1992 al de eerste
vrijwel volledig recyclebare stoel werd
ontwikkeld, koos Giroflex in 2010 voor het
eco-effectieve «Cradle to Cradle» concept. Met
deze systematische aanpak wordt een oplossing
gevonden voor de uitputting van natuurlijke
hulpbronnen door een volledige recycling van
materialen aan het einde van de levensduur
van de producten na te streven. Alle Giroflexmodellen die sindsdien op de markt zijn gebracht,
dragen dankzij hun volledige duurzaamheid het
“Cradle to Cradle” certificaat.

