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giroflex 656

“

Een perfecte stoel moet vooral één ding:
zo flexibel als zijn gebruiker en op elk
moment ondersteunend zijn. Uitgerekend
dat gaf de doorslag bij de vormgeving
van de giroflex 656.
Carmen en Urs Greutmann,
Greutmann Bolzern Designstudio, Zürich

”

giroflex 656

ZIET ER
PRACHTIG UIT,
IS UITERST
FLEXIBEL
EN VERLEGT
DE GRENZEN.
Met de stoelfamilie girolex 656 presenteert Zwitserlands
deskundigheidscentrum op het gebied van zitten de perfecte
synthese van design en comfort. Een richtinggevend concept
dat esthetiek met hightech verenigt.
Of het nu gaat om een flexibele
bureaustoel, een praktische vergaderstoel of een uitnodigende bezoekersstoel:
de giroflex 656 trekt de aandacht door
zijn lichte, verfijnde en toch opvallende
vormgeving en zijn uiterst eenvoudige
bediening.

Dankzij zijn rustige look, de veelzijdige
uitvoeringsvarianten en tal van kleuren
past de giroflex 656 in elk ruimteconcept.
Eersteklas Zwitserse productiekwaliteit en
hoogwaardige componenten maken hem
tot een duurzame, robuuste metgezel.

Het nieuwe Shiftmove synchroonmechanisme, dat in een handomdraai in
acht standen op lichaamsgewichten van
45 tot 150 kg kan worden ingesteld, biedt
een gelijkmatig-constante tegendruk van
de rugleuning bij maximale bewegingsvrijheid. Daarnaast zorgt de in hoogte en
diepte verstelbare lendensteun voor een
optimale houding.

giroflex 656 – bureaustoel

BUREAUSTOEL

WIE HARD WERKT, HEEFT
RECHT OP COMFORT.
IN ELKE POSITIE.
giroflex 656 — bureaustoel: verkrijgbaar als bureaustoel in verschillende rughoogten
en zitbreedtes, met innovatieve lendensteun. Elk met 3D- of vaste armleuningen.
Met leren of stoffen bekleding in diverse kleuren of met zwart 3D-weefsel. Alle modellen
met wielen voor zachte of harde vloeren. Aluminium kruisvoet naar keuze gepolijst
of geëpoxeerd.

→ stoffen bekleding
→ middelhoge rugleuning
→ vaste armleuning
→ geëpoxeerd
→ leren bekleding
→ lage rugleuning
→ vaste armleuning
→ gepolijst aluminium
→ stoffen bekleding
→ middelhoge rugleuning
→ 3D-armleuning
→ gepolijst aluminium

→ leren bekleding
→ middelhoge rugleuning
→ 3D-armleuning
→ gepolijst aluminium

giroflex 656 – bureaustoel

→ stoffen bekleding met 3D-weefsel
→ middelhoge rugleuning
→ 3D-armleuning
→ gepolijst aluminium

giroflex 656 – bureaustoel

Wij doen sinds 1872 ons best.
Opdat werkelijk alles goed zit.
Wie juist zit, voelt zich prettiger, is gemotiveerder en presteert meer. In de
eigen research- en development afdeling in Koblenz (Zwitserland) ontwerpt Giroflex
toonaangevende concepten die het zitten actief ondersteunen. Elk afzonderlijk
zitmeubel wordt gekenmerkt door innovatie, functionaliteit en esthetiek en getuigt
van de expertise van Giroflex op het gebied van ergonomie en arbeidsfysiologie.

De nieuwe in hoogte en
diepte verstelbare
lendensteun zorgt voor
optimaal zitcomfort.

Voor gelijkmatig constant
achteroverleunen: het nieuwe
Shiftmove synchroonmechanisme
voor personen van 45 tot 120 kg
of optioneel tot 150 kg.

Het maakt niet uit hoe zwaar zijn
bezitter is: het nieuwe Shiftmove
synchroonmechanisme maakt het iedereen gemakkelijk. In een handomdraai
kan via een draaiknop de tegendruk van
de rugleuning in acht standen op het
individuele gewicht worden aangepast –
van 45 tot 120 kg of optioneel tot 150 kg.
Het Shiftmove synchroonmechanisme
steunt bekken en rug op elk moment en
biedt optimale beweeglijkheid.

De lendensteun kan in hoogte en diepte aan het lichaam worden aangepast,
zodat de stoel voor iedereen – klein of
groot – comfortabel is. De druk ter hoogte van de onderrug is altijd aangenaam
gelijkmatig en zorgt in elke zitpositie voor
optimaal comfort.

giROfLEx 656
BUREAUSTOEL
Zitbreedte 44 cm

3D-weefsel

Zitbreedte 48,5 cm

3D-weefsel

656-7090

656-3090

stoffering

656-8090

656-4090

stoffering

656-7790

656-3790
656-8590

656-4590
656-8290

656-4290

656-7590

656-3590
656-7290

656-3290

656-8790

656-4790

Speciale uitvoeringen
Aluminium gepolijst

onderstel

•

•

armsteunhouder
Verchroomd
Armleuningen

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

rugleuningframe

•

•

•

•

•

•

•

•

wielen met metalen behuizing

•

•

•

•

•

•

•

•

kolom

•

•

•

•

•

•

•

•

3D, softpad

•

•

•

•

stoffen bekleding

•

•

•

•

lederen bekleding

•

•

•

•

Verstelbare zitneiging

3,5°

•

•

•

•

•

•

•

•

Lendensteun

in hoogte en diepte verstelbaar

•

•

•

•

•

•

•

•

Kleerhanger

kunststof

•

•

•

•

Beklede rugschaal

stof

•

•

•

•

•

•

•

•

leder

•

•

•

•

•

•

•

•

stof geleverd door de klant

•

•

•

•

•

•

•

•

tot 150 kg

•

•

•

•

•

•

•

•

Gewichtsklasse

giroflex 656 — bureaustoel: verkrijgbaar als draaistoel in verschillende rughoogten en zitbreedtes, met innovatieve lendensteun.
Elk met 3D- of vaste armleuningen. Met leren of stoffen bekleding
in diverse kleuren of met zwart 3D-weefsel. Alle modellen met wielen
voor zachte of harde vloeren. Aluminium kruisvoet naar keuze
gepolijst of geëpoxeerd.

De giroflex 656 is verkrijgbaar in verschillende bekledingmaterialen en kleuren.
Het hier getoonde kleurenspectrum is vrijblijvend. U kunt op elk gewenst moment gebruik maken van de originele kleurstalen.

giroflex 656 – bureaustoel

giroflex 656 — bureaustoel: hij is even veelzijdig als zijn gebruiker; als het gaat om
design en comfort voldoet hij aan de hoogste eisen en slaat in elke ruimte een goed
figuur – zowel in een klassiek eenpersoonskantoor als in een kantoortuin als in de
werkkamer thuis. Met zijn elegante eenvoud en de meest uiteenlopende model- en
kleurvarianten is hij bij uitstek geschikt voor de werkplek van de toekomst.

giroflex 656 – bezoekersstoel

BEZOEKERSSTOEL

IN AFWACHTING VAN
COMFORTABELE TIJDEN.
JARENLANG.
giroflex 656 — bezoekersstoel: verkrijgbaar als sledestoel van rechthoekige stalen
buis of als stapelbare 4-poot, verchroomd of geëpoxeerd. Beide modellen gestoffeerd,
bekledingen van leer of stof in diverse kleuren. Naar keuze met handgenaaide leren
manchet voor armleuning.

→ stoffen bekleding
→ sledestoel
→ armleuning met leren manchet
→ verchroomd staal /
gepolijst aluminium

→ stoffen bekleding
→ sledestoel
→ verchroomd staal /
gepolijst aluminium

→ leren bekleding
→ 4-poot
→ armleuning met
leren manchet
→ gepolijst aluminium

giroflex 656 – vergaderstoel

VERgADERSTOEL

NEEM PLAATS.
EN KIJK NU ALVAST
UIT NAAR DE VOLGENDE
VERGADERING!
giroflex 656 — vergaderstoel: verkrijgbaar met leren of stoffen bekleding in diverse
kleuren of met zwart 3D-weefsel. Naar keuze met handgenaaide leren manchet
voor armleuning. Met 4-armige voet en glijders of wielen. Aluminium kruisvoet naar
keuze gepolijst of geëpoxeerd.

→ leren bekleding
→ gepolijst aluminium

→ leren bekleding
→ armleuning met leren manchet
→ gepolijst aluminium

→ stoffen bekleding
→ gepolijst aluminium

giroflex 656 – vergaderstoel

→ leren bekleding
→ gepolijst aluminium

giROfLEx 656
BEZOEKERSSTOEL &
VERGADERSTOEL
3D-weefsel
stoffering

656-2018
656-6202

656-6204

•

•

•

•

656-6018
656-2218

656-6218

Speciale uitvoeringen
Aluminium gepolijst

onderstel
rugleuningframe

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

amleuningen
armleuningen, onderstuk verchroomd
Verchroomd

wielen met metalen behuizing

•

•

•

•

kolom

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Armleuningen

leren manchet

Conferentiekolom

in hoogte verstelbaar

•

met terughaalmechanisme draaihoek
met terughaalmechanisme draaihoek + zithoogte
Glijders

•

•
•

•

•

•

stof

•

•

•

•

•

•

leder

•

•

•

•

•

•

stof geleverd door de klant

•

•

•

•

•

•

kunststof glijders / viltglijders
glijders vergaderstoel

Beklede rugschaal

giroflex 656 — bezoekersstoel: verkrijgbaar als sledestoel
of als stapelbare 4-poot van rechthoekige stalen buis,
verchroomd of geëpoxeerd. Beide modellen gestoffeerd,
bekledingen van leer of stof in diverse kleuren. Naar keuze
met handgenaaide leren manchet voor armleuning.

giroflex 656 — vergaderstoel: verkrijgbaar met leren of
stoffen bekleding in diverse kleuren of met zwart 3D-weefsel.
Met 4-armige voet en glijders of wielen, aluminium kruisvoeten
gepolijst of geëpoxeerd, met of zonder armleuningen.

giroflex 656 – vergaderstoel

giroflex 656 — vergaderstoel: dankzij zijn aantrekkelijke vormgeving met perfecte
proporties en verschillende uitvoeringen is de vergaderstoel giroflex 656 gewoon
overal welkom – zowel in vergader- als seminarruimtes en bij conferenties. Omdat hij
is ontworpen om actief te zitten, draagt hij ertoe bij dat zelfs de langste bespreking
comfortabel blijft.

giroflex 656 – bezoekersstoel

giroflex 656 — bezoekersstoel: hij is zo licht als hij eruitziet en is ideaal in een kleine
zitgroep in receptie of wachtkamer. De bezoekersstoel giroflex 656 is verkrijgbaar als
sledestoel of als stapelbare 4-poot van rechthoekige buis. Even verfijnd als robuust
vormgegeven, heeft hij alles in huis wat nodig is om comfortabel te zitten.

giroflex 656

Met “Cradle to Cradle” verenigt
girolex wat bij elkaar hoort:
kwaliteit, design en ecologie.
Wie zittend werkt, moet er van op aan kunnen dat zijn stoel geen
schadelijke stoffen bevat. Ook daarom wordt duurzaamheid bij
Giroflex al tientallen jaren op elk niveau met hoofdletters geschreven
en wordt er voortdurend naar verbeteringen gezocht.
“Cradle to Cradle”: giroflex 656 geeft het goede voorbeeld. Hoe
belangrijk de slimme, behoedzame en zuinige omgang van hulpbronnen
voor Giroflex is, laat de nieuwe generatie 656 zien: alle modellen
voldoen met het label “Cradle to Cradle” aan de strengste eisen –
van materiaalinkoop, ontwikkeling en productie tot en met recycling.
De onderdelen ervan komen dus bijna voor 100% opnieuw in de
productiekringloop terug.
Vele stappen, heldere doelen: ecologie uit traditie. Scheiding per
materiaalsoort, de eerste volledig recyclebare serie modellen van Europa
en de milieunorm ISO 14001: Giroflex is sinds de jaren ’80 een pionier in
ecologische kantoorinrichtingen. Nieuwe installaties en doelgerichte
maatregelen besparen op grote schaal CO2, water, stroom en gas. Bij korte
afstanden is minder brandstof nodig: het meeste wordt in de eigen fabriek
of in de onmiddellijke nabijheid geproduceerd. Daarnaast verwijdert
Giroflex bureaustoelen op vakkundige wijze en levert stoelen desgewenst
met het label “klimaatneutraal”. En ten slotte worden ook de toeleveranciers
streng gecontroleerd.

Giroflex stelt de hoogste eisen aan kwaliteit en ecologie en produceert sinds 1872
in Koblenz (Zwitserland). Dat zal ook zo blijven. Want de concentratie van de kernactiviteiten research, ontwikkeling en productie met gekwalificeerd personeel op één
plaats is een verantwoorde keuze.
5 jaar garantie: Op constructie, mechanisme en afwerking van zijn kwaliteitsproducten geeft Giroflex een volledige garantie van 5 jaar.
Servicediensten: Wij repareren, reinigen en onderhouden bureaustoelen bij u of bij
ons, analyseren uw stoelen, adviseren u gratis en nemen bureaustoelen van alle
merken terug voor een ecologisch verantwoorde afvalverwijdering.

Zwitserland
Stoll Giroflex AG
Bahnhofstrasse 44
CH-5322 Koblenz
Tel.: +41 (0) 56 267 91 11
Fax: +41 (0) 56 267 93 93
info@giroflex.ch
Duitsland
Giroflex GmbH
Industriestrasse 25
D-78647 Trossingen
Tel.: +49 (0) 7425 239 0
Fax: +49 (0) 7425 239 100
info@giroflex.de
België
Giroflex SA
Rue Neerveld 109
B-1200 Brussel
Tel.: +32 (0) 2 761 20 20
Fax: +32 (0) 2 771 68 70
info@giroflex.be
Frankrijk
Giroflex France
Tel.: +33 (0) 800 91 72 71
Fax: +33 (0) 800 91 72 92
info@giroflex.be
Nederland
Giroflex Nederland BV
De Oude Molen 3a
NL-1184 VW Ouderkerk aan de Amstel
Tel.: +31 (0) 20 47 22 555
Fax: +31 (0) 20 47 20 289
info@giroflex.nl
www.giroflex.com
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Swiss made: Zwitserse kwaliteit
is de moeite waard!

