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giroflex 353

Is bijdehand,
sierlijk
en uniek.
De stoelfamilie giroflex 353 zorgt voor een
frisse wind in huis. De luchtige vormgeving combineert
perfect zitcomfort met de hoogste ecologische eisen.
En brengt fleur en kleur in elke omgeving.

Slim is ie, de giroflex 353,
autonoom en beslist een
blikvanger. Hij doet het goed
als bureaustoel, vergaderstoel
en bezoekersstoel, en voelt
zich overal thuis: van eenpersoonskantoor tot en met projectruimte. Hij past zich aan
aan de meest uiteenlopende
voorkeuren.

Omdat zitten ook leuk moet
zijn, ziet de giroflex 353 er
niet alleen goed uit. Hij voelt
vooral goed aan. Want net
als alle zitmeubels van Giroflex staat hij in het teken van
gezond zitten. Bovendien
voldoet hij aan tal van ergonomische eisen. Zo is bij de
bureaustoel de hoogteverstelbaarheid van zitting en rug
vanzelfsprekend, de automatische aanpassing aan het
lichaamsgewicht innovatief en
comfortabel. Ondersteunende stofferingen of ademende
bekledingen zorgen voor
extra geestkracht. Uiteraard is
ook de eersteklas Zwitserse
productiekwaliteit hier mede
verantwoordelijk voor.

Duurzaam toekomstgericht
bepaalt de stoelfamilie giroflex
353 de standaard voor wat
betreft de milieuvriendelijkheid van zitmeubilair voor de
werkplek. De stoelen voldoen
aan de richtlijnen van het label “Cradle to Cradle”. Daarmee volgen ze de strengste
criteria met betrekking tot
ecologie en duurzaamheid,
van materiaalkeuze via productie tot en met afvalverwerking. giroflex 353 stoelen zijn
dan ook voor vrijwel 100%
recyclebaar.
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giroflex 353 – work

353-8029
→ Rug 3D-spacer fabric
→ Hoofdsteun 3D-spacer fabric
→ 4D-armsteun gepolijst
→ Vijfarmige voet gepolijst aluminium
→ Wielen 65 mm, verchroomd
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WORK
Goed ingesteld
voor een goede
werkhouding.
giroflex 353 – bureaustoel:
verkrijgbaar met gestoffeerde
rugleuning, stretched stoffering of 3D-spacer fabric in
aantrekkelijke kleurvarianten.
Materiaal en constructie van
de rug leveren in elke zithouding het gewenste ziteffect
op. Optioneel verkrijgbaar met
naar voren verstelbare zitneiging, kleerhanger en hoofdsteun. Naar keuze met vaste
of verstelbare armleuningen.
Met 5-armige voet zwart
kunststof of aluminium. De
bediening is probleemloos.
De automatische aanpassing
aan het lichaamsgewicht
levert extra comfort.

353-4329
→ Rug stretched stoffering
→ Vijfarmige kunststof voet, zwart
→ Wielen 50 mm

Als het gaat om kwaliteit,
zuinigheid en design heeft de
giroflex 353 bureaustoel in talrijke tests en productvergelijkingen meer dan overtuigend
gescoord. Ecologisch verbeterd en volkomen vrij van
schadelijke stoffen levert hij
een bijdrage tot een gezonde
werkomgeving.

353-8029
→ Rug 3D-spacer fabric
→ 2D-armsteun
→ Vijfarmige kunststof voet, zwart
→ Wielen 65 mm

353-8029
→ Rug 3D-spacer fabric
→ 4D-armsteun gepolijst
→ Vijfarmige voet gepolijst
aluminium
→ Wielen 65 mm, verchroomd

353-8529
→ Gestoffeerde rug
→ 2D-armsteun
→ Vijfarmige kunststof voet, zwart
→ Wielen 65 mm
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353-7518
→ Lederen bekleding
→ Vierarmige voet gepolijst aluminium
→ Glijders verchroomd
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353-7002
→ Rug 3D-spacer fabric
→ Frame verchroomd

giroflex 353 – meet and visit

MEET AND VISIT
Ondersteunt
goede argumenten
en is graag gezien.
giroflex 353 – vergaderstoel:
verkrijgbaar met gestoffeerde
rugleuning, stretched stoffering of 3D-spacer fabric.
Uitgebreid kleurenpalet. Bekleding met exclusief leder
en door de klant aangeleverd
bekledingsmateriaal mogelijk.
Vijfarmige en vierarmige voet
met wielen of glijders, Kolom
optioneel verstelbaar en desgewenst met terughaalmechanisme. Desgewenst met
armleuningen.

353-3302
→ Stretched stoffering
→ Frame poedercoating

giroflex 353 – bezoekerstoel:
verkrijgbaar als sledestoel of
stapelbare 4-poot. Sledestoel
desgewenst eveneens stapelbaar. Met gestoffeerde rugleuning, stretched stoffering
of 3D-spacer fabric. Uitgebreid kleurenpalet. Bekleding
met exclusief leder en door de
klant aangeleverd bekledingsmateriaal mogelijk. Onderstel
verchroomd of gepoedercoat.
Optioneel met armleuningen.

353-3018
→ Rug 3D-spacer fabric
→ Vijfarmige kunststof voet, zwart
→ Wielen 50 mm

353-7004
→ Rug 3D-spacer fabric
→ Frame poedercoating

353-7004
→ Rug 3D-spacer fabric
→ Frame verchroomd
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giroflex 353 – design and innovation

DESIGN AND INNOVATION
VOL spirit
EN INNEMEND.

Design brengt emoties in
beweging. Design van Giroflex staat bovendien in dienst
van gezond zitten. Terwijl
tegelijkertijd duurzaam en
verantwoord wordt omgegaan
met grondstoffen en materialen.

In het samenspel van design
en constructie ontstaan de
beste resultaten. De stoelfamilie giroflex 353 werd ontwikkeld in samenwerking met
de gerenommeerde Zwitserse
industrieel ontwerper Paolo
Fancelli.
Het ervaren comfort is nauw
verbonden met het uiterlijk
van een stoel. Internationale
klanten hebben hierop invloed
met hun persoonlijke kleuren materiaalkeuze. Design
van Giroflex sluit aan bij deze
wereldwijde diversiteit.
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Innovaties van Giroflex
laten comfortzones ontluiken. Voortbordurend op
het principe van “draaien en
meegeven” zorgt het plezier
in innovatie van de ingenieurs
en ontwikkelaars voor overtuigende oplossingen als het
gaat om een actieve, anatomisch correcte en gezonde
zithouding.
Technisch raffinement zorgt
voor veelzijdigheid. Want
ieder mens zit weer anders.
Daar stelt een goede werkstoel zich op in. Bij Giroflex
zijn de instellingsmechanismen meteen helder en absoluut gebruiksvriendelijk

Voor wat betreft stoffering,
bespanningen en weefsel
houdt het zoeken naar verbetering nooit op. De inzichten
en ontwikkelingen van de
textiel- en kunststofindustrie
leveren zinvolle innovaties op.
Bijvoorbeeld een verbeterde
luchtdoorlatendheid dankzij
de netrug, een comfortabele
gewichtsverdeling door de
stretched stoffering of een
optimale vormgeving bij de
gestoffeerde rug. Tot en met
composteerbare bekledingstof.

giroflex 353 – design and innovation

giroflex 353 – automatisch ondersteund:
De perfecte aandrukkracht van de rug in een puntsynchroon bewegingsverloop: deze uitdaging is de
giroflex 353-bureaustoel aangegaan en heeft hij met
het hier voor het eerst toegepaste Automatic Move
mechanisme onder de knie gekregen. Het mechanisme
zorgt voor een zitcomfort dat zich vanzelf instelt en
zich richt naar het lichaamsgewicht.
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giroflex 353 – werkplekken creëren: Het saaie kantoorleven
behoort tot het verleden. De giroflex 353-stoelenserie plaatst
kleurrijke accenten en zorgt voor een goed humeur, op de zaak
of thuis. De serie verbindt de meest recente ergonomische
inzichten met een actuele vormgeving. Innovatief is de multizone-bespanning van de netrug. Daarmee wordt tijdens het
geconcentreerd werken of intensief vergaderen elk gedeelte
van de rug optimaal ondersteund.
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giroflex 353 – ontspannen gefocust: Op een giroflex 353vergaderstoel kun je urenlang van gedachten wisselen, meerdaagse trainingen doorstaan, korte vergaderingen houden of
gewoon eens lekker relaxen. Hij helpt en ondersteunt in elke
situatie en sluit steevast aan bij de verscheidenheid van zijn
gebruikers. Dankzij het uitgebreide kleurenpalet wordt de
corporate identity overal in het bedrijf zichtbaar.
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giroflex 353 – altijd bezoektijd: De giroflex 353-bezoekerstoel heet
elke gast welkom. Met zijn vederlichte design zorgt hij als sledestoel
of als 4-poot voor verfrissend comfortabele ogenblikken en is zelfs een
sier voor serieuze omgevingen. De giroflex 353-bezoekerstoel speelt
overal met zijn charme – in de receptie, de hal of de wachtkamer.
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giroflex 353 – made in switzerland

giroflex 353 – designed to work: Door Giroflex ontwikkelde zitmeubels zijn baanbrekers voor moderne werkplekken. Ze komen flexibel en lichtvoetig over en kunnen
ruimte- en functie-overkoepelend in elke omgeving
worden geïntegreerd. Aansluitend bij ieders smaak en
elke behoefte. Ze staan altijd ten dienste van de gebruiker
en ondersteunen hem of haar in elke positie.
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Made in switzerland
HERKOMST
ALS HOUDING.
Sinds 1872 is Giroflex werkzaam in Zwitserland. In Koblenz komen de vakkennis, de
ervaring en de deskundigheid
van het gekwalificeerde personeel samen. Hier ontstaan
met een grote betrokkenheid
en veel esprit stoelen van
eerste kwaliteit. De combinatie van zeer moderne productietechnieken en nauwkeurig
handwerk zorgt voor uiterste
precisie in de praktijk. Dankzij
de hoge mate van verticale
integratie in de productie en
de eigen research en ontwikkeling kunnen de sterke kwaliteitsideeën consequent in de
praktijk worden gebracht.

De aandacht voor detail
wordt zichtbaar in de kwaliteit
van de gekozen materialen en
in de manier waarop ermee
omgegaan wordt. Hier komt
de ervaring van de medewerkers in de werkplaats bijzonder goed tot haar recht. Want
uiteindelijk wordt elke stoel
met de hand gemaakt.

Met een overtuigende service repareren, reinigen en
onderhouden wij bureaustoelen bij u of bij ons. Wij analyseren uw zitmeubelen, dienen
u gratis van advies en nemen
bureaustoelen van alle merken terug voor een ecologisch
optimale afvalverwijdering.

Omdat wij overtuigd zijn
van ons eigen vakmanschap
geeft Giroflex op haar kwaliteitsproducten vijf jaar volledige garantie op constructie,
mechanisme en afwerking.
Uitgezonderd is garantie op
door de klant aangeleverd
bekledingsmateriaal, kleurverschillen bij nabestellingen van
stoffen en leer alsmede door
de klant uitgevoerde reparaties.

Swiss made.
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Sustainability
SYSTEMATISCH
DUURZAAM.

Het zuinig omgaan met
hulpbronnen heeft bij Giroflex
een lange traditie. Moderne
productie en verbeterde verbruiksprocessen leveren een
ruime besparing op aan CO 2,
water, stroom en gas. Korte
afstanden hebben een gunstig effect op het brandstofverbruik.
Consequent maakt Giroflex
gebruik van materialen en
grondstoffen die weinig schadelijke stoffen bevatten. Lakken en lijmen zijn oplosmiddelvrij, schuimstof is cfk-vrij.
De eigen kunststofspuitgieterij
in Koblenz maakt hoogwaardige kunststoffen.
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Duurzaamheid is een extra
ecologisch pluspunt van de
Giroflex-series. De levering
van reserveonderdelen is
langdurig gegarandeerd.
Scheiding van de onderdelen per materiaalsoort is
al sinds de jaren ’80 van de
20ste eeuw voor Giroflex een
graag vervulde plicht. Zo blijft
de kwaliteit van de waardevolle grondstoffen op een hoog
niveau en is hergebruik ook
in premium producten mogelijk. Al in 1992 kwam met
de giroflex 32/33 de eerste
vrijwel 100% recyclebare
bureaustoel op de markt. In
2001 werd het kwaliteitssysteem ISO 9001 aangevuld
met de milieumanagementnorm ISO 14001.

Bij het gebruik van grondstoffen en energie zet Giroflex sinds 2010 in op het
systematische concept
“Cradle to Cradle”. “Cradle
to Cradle” wil het dilemma
van de eindige hulpbronnen
doorbreken en streeft naar
een volledig hergebruik van
de materialen aan het einde
van het productleven zonder
kwaliteitsverlies. Hiertoe laten
we grondstoffen in technische
en biologische kringlopen
circuleren.

Giroflex levert op verzoek
“klimaatneutraal”. De CO 2compensatie vindt plaats via
de Zwitserse non-profit stichting “MyClimate”.

giroflex 353 – ergonomics

Ergonomics
TUSSEN STABILITEIT
EN DYNAMIEK.

Rechtop, gebogen of ongedwongen, benen over elkaar
geslagen of gekruist, voeten
op tafel of in kleermakerszit
op de stoel: een goede werkstoel kan met alles overweg.
Het is alleen een kwestie van
instelling en van inzicht dat we
ons ook zittend bewegen.
Wie juist en actief zit, kan het
beste uit zichzelf naar boven
halen. De eerste bureaustoel
met vering, die in 1928 door
Giroflex een revolutie van de
bureaustoelenmarkt inluidde, bracht dit inzicht al in de
praktijk. Sindsdien maakt
Giroflex in de eigen researchen developmentafdeling toonaangevende ontwerpen voor
gezond zitten. In nauwe samenwerking met arbeidsfysiologen ontstaan ergonomisch
doordachte stoelen, die hun
gebruikers optimaal ondersteunen.

Waar het op aan komt is het
individu. Vandaar dat een
Giroflex-stoel – op basis van
zijn fundamentele pasvorm
– ook inspeelt op de persoonlijke voorkeuren en behoeften
van zijn gebruikers. Dit is bijzonder belangrijk bij moderne
arbeidssituaties waarbij meerdere personen een werkplek
met elkaar delen. Standaard
bij Giroflex zijn de volgende
functies:
Instelbare zithoogte:
omdat werkhoogte en
lichaamslengte bij elkaar
moeten passen.
Verschuifbare zitdiepte:
omdat bij een juiste instelling
de werking van het speciaal
ontwikkelde 2-zone-zitprofiel
zich optimaal kan ontplooien.
Daartoe behoren bijv. het
ontlasten van de dijbenen en
een over het algemeen betere
doorbloeding. Om ervoor te
zorgen dat concentratie en
productiviteit hoog blijven.

In hoogte verstelbare
rug: omdat de rugspieren
zich moeten ontspannen
en de tussenwervelschijven
moeten worden ontlast. Hiervoor is de ergonomisch juiste
positie van de lendensteun
bepalend. Spierstijfheid en
pijn wordt voorkomen.
Beweegbare rugleuning:
omdat de rug moet worden
ondersteund ook bij actief-dynamisch werk, volgt de rugleuning de voorwaartse en
achterwaartse bewegingen
van de rug. Zij biedt houvast
en steun afhankelijk van de
belasting. Materiaal, constructie en een uitgekiend
puntsynchroon-mechanisme
voorkomen onaangename
schuifeffecten tussen bovenlichaam en rugleuning. Bij de
giroflex 353 kan de aandrukkracht van de rug in principe
automatisch worden geïndividualiseerd.

Voor extra zitcomfort en
stabiliteit zorgen de constructie van de stoelrug die
zich richt naar de vorm van
de wervelkolom, de multizone-bespanning voor in diverse
ruggedeelten actieve optimale
steuneffecten, de van model
en uitrusting afhankelijke zitneigverstelling, alsook de vaste of flexibele armleuningen.
De stabiele vijfarmige voet
met op de vloerbedekking
afgestemde veiligheidszwenkwielen zorgt voor gecoördineerde en veilige bewegingen
met de hele stoel.

Fixeerbare rugleuning:
voor het vergrendelen van de
favoriete zitpositie.
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BUREAUSTOEL
UITVOERINGEN EN
AFMETINGEN.

Vaste armleuning

2D-armleuning

4D-armleuning kunststof- of
aluminium drager

Hoofdsteun 3D-spacer fabric
of gestoffeerd

Kleerhanger

Wielen 50 mm, 65 mm zwart of
verchroomd

353

in Serie
Technische
bijzonderheid

Het Automatic Move
mechanisme
Het bij de giroflex 353 toegepaste
innovatieve Automatic Move mechanisme garandeert een optimale aandrukkracht van de rug.
Het automatische mechanisme
reageert op het lichaamsgewicht.
Het mechanisme kan handmatig
worden ingesteld op individuele
behoeften.
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Het netweefsel in de rug
Dankzij de multizone-bespanning
geeft een netrug voor elke gebruiker een optimaal ondersteunend
effect. Dit wordt mogelijk gemaakt
door de ideale geometrische rugvorm van de giroflex 353 in combinatie met de rekeigenschappen
van het netweefsel.
Een bijzonder hoge spanning is
nodig ter hoogte van de onderrug.
Deze voorkomt het ‘wegzakken’ in
het netframe. De veerkracht in het
middelste en bovenste ruggedeelte is kleiner. Hier moet de stoelrug
zich goed tegen de rug van de
gebruiker aan vleien, opdat er een
optimale ondersteuning wordt bereikt. Ter hoogte van de schouder

Lederen bekleding met siernaden

zorgt een verhoogde netspanning
ervoor dat de schouders licht
worden ondersteund en dat ze bij
het achteroverleunen geen contact maken met het frame. In het
bekkengebied tenslotte zorgt een
lichte dwarse spanning van het net
voor het ontlasten van de rug.
De beweeglijkheid van het
rugframe
Bij de giroflex 353 reageert het
rugframe op de lichaamsbewegingen. Deze flexibiliteit wordt bereikt
door een kunststof van middelmatige stijfheid en een hoge
stevigheid. Dit leidt tot nog meer
comfort voor de gebruiker.
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Rug 3D-spacer fabric		

353-4029

353-8029				

Rug stretched stoffering		

353-4329

353-8329		

Gestoffeerde rug				

353-4529

353-8529

Bijzondere uitvoeringen						
Vijfarmige aluminiumvoet

Gepolijst of gepoedercoat

•

•

Armleuningen

2D, kunststof dragers, softpad		

•

•

• 		

•

4D, kunststof dragers, softpad 		

• 		

•

4D, aluminium dragers gepolijst, softpad		

• 		

•

4D NPR, kunststof dragers, softpad 		

• 		

•

Wielen Ø 65 mm (1)

Zwart of verchroomd

•

•

•

•

Kleerhanger

Gepoedercoat, zwart

•

•

•

•

Hoofdsteun, 2D-verstelbaar

3D-spacer fabric

•

• 		

Stoffen, lederen of kunstlederen bekleding

•

•

•

•

Beklede rug 				

•

•

Lendensteun in diepte verstelbaar				

•

•

Comfortzuil 		

•

•

•

•

Zithelling instelbaar (4°) 		

•

•

•

•

NPR-versie			

• 		

•

Verzwaarde tegendruk ruginstelling (10%)

•

•

•

Antistatische uitrusting				

•

•

Afmetingen in cm

Zithoogte, belast

39  – 51

39  – 51

39  – 51

39  – 51

Volledige hoogte (zonder hoofdsteun)

99  – 118

99  – 118

100  – 119

100  – 119

Zitbreedte

49

49

49

49

Volledige breedte

70

70

70

70

38  – 44

38  – 44

38  – 44

38  – 44

Zitdiepte
(1)

•

veranderde zithoogte van 40-52 cm

→ Rug 3D-spacer fabric

→ Rug stretched stoffering

→ Gestoffeerde rug
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VERGADER- EN
BEZOEKERSTOEL
UITVOERINGEN
EN AFMETINGEN.
						

stapelbaar

Rug 3D-spacer fabric		

353-3002

353-7002			353-3003

Rug stretched stoffering		

353-3302

353-7302			353-3303

Gestoffeerde rug				353-3502

353-7502			

Bijzondere uitvoeringen						
Verchroomde staaldelen		

•

•

•

•

•

Zuil chroom 														
Vijfarmige voet aluminium

Gepolijst of poedercoating													

Vierarmige conferentie voet aluminium

Gepolijst of poedercoating													

Wielen Ø 65 mm (1)

Zwart of verchroomd													

Kunststof glijders in plaats van wielen (1)

Schacht poedercoating of verchroomd													

Beklede rug				•
Conferentie zuil voor vierarmige voet

•			

Zonder zithoogte verstelbaar													

- zithoogte verstelbaar

Zithoogte													

- terugdraaimechanisme (2)

Draaihoek													

- terugdraaimechanisme (2)

Draaihoek en zithoogte													

Kunststof glijders/viltglijders

Voor conferentiestoelen

•

•

•

•

•

Afmetingen in cm

Zithoogte, belast

44

44

44

44

44

Volledige hoogte

93

93

94

94

93

Rughoogte

46

46

47

47

46

Armleuninghoogte		67		67		
Zitbreedte

47

47

47

47

47

Rugbreedte

46

46

47

47

46

Volledige breedte

53

64

53

64

53

Zitdiepte

43

43

43

43

43

(1)

veranderde zithoogte plus 1 cm																	

(2)

uitvoering glijders in plaats van wielen																	

4 poten, stapelbaar
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Metalen omhulsel verchroomd
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stapelbaar

stapelbaar

stapelbaar

stapelbaar

stapelbaar

stapelbaar

stapelbaar				

353-7003			353-3004

353-7004			353-3018

353-7018		

353-7303			353-3304

353-7304			353-3318

353-7318

			353-3503
•

•

353-7503			353-3504
•

•

•

•

353-7504			353-3518

353-7518

•		 •		 •

														•

•

•

•

													•

•

•

•

													•

•

•

•

													•

•

•

•

													•

•

•

•

•			•

•

			•

•			•

													•

•

•

													•

•

•

•
•

													•

•

•

•

													•

•

•

•

•

•

•

incl

incl

incl

incl				

44

44

44

44

44

44

44

39 – 51

39 – 51

39 – 51

39 – 51

93

94

94

93

93

94

94

89 –101

89 –101

90 –102

90 –102

46

47

47

46

46

47

47

46

46

47

47

67		67		67		67		
63-75		
63-75
47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

46

47

47

46

46

47

47

46

46

47

47

64

53

64

52

64

52

64

70

70

70

70

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43
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Duitsland
Giroflex GmbH
Schlemmersbrühlstrasse 12
D-78187 Geisingen
Tel.: +49 (0) 7704 9279 0
Fax: +49 (0) 7704 9279 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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Nederlands

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

