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De tricotage-netrug in verbinding met het 

markante buisframe zorgt voor een sportieve 

uitstraling en veel zitcomfort.

Carmen en Urs Greutmann, 

Greutmann Bolzern Designstudio, Zürich

giroflex 434



Zowel voor de werkplek, een klassieke  

omgeving of een particuliere ambiance 

geldt dat de modellen van giroflex 434  

beant woorden aan de meest uiteen-

lopende eisen. Als bureaustoel, vergader-

fauteuil en bezoekersstoel vallen deze 

lichte en uiterst robuuste allrounders 

beslist in de smaak.

Dankzij een duidelijke beperking  

tot het wezenlijke en het bescheiden 

uiterlijk past de giroflex 434 in elk 

ruimteconcept. Daarvoor zorgen  

subtiele designelemen ten als netrug 

en stoffering, doorlopend zwarte 

kunststofdelen en fraai vormge geven 

metaal.

De bediening bij het zitten is even 

eenvoudig als comfortabel. Het beproef-

de tweezone-zitprofiel biedt optimale 

beenruimte en ontziet de dijbenen. De 

optionele lendensteun en de standaard 

breedteverstelbare armleuningen zorgen 

voor extra comfort en ondersteunen  

een actieve zithouding.

De stoelfamilie giroflex 434 heeft alles  
in huis wat perfecte stoelen zo bijzonder maakt:  
een sober, functioneel design met veel kleur-  
en uitvoeringsvarianten en maximaal zitcomfort.

IS ABSOLUUT 
ONGECOM- 
PLI CEERD EN  
UITERST 
ROBUUST, EN 
WORDT OVERAL 
GEWAARDEERD.

giroflex 434



 434-7019
→ Netrug
→ Lage rugleuning
→ 3D-armleuningen
→ Vijfarmige voet gepoedercoat  434-7219

→ Netrug comfort, bicolor
→ Lage rugleuning
→ 3D-armleuningen
→ Vijfarmige voet, aluminium gepolijst

giroflex 434 – bureaustoel

giroflex 434 — bureaustoel: verkrijgbaar met lage of hoge rugleuning in netweefsel of comfort-

netweefsel in aantrekkelijke kleurvarianten. Hoge rugleuning ook gestoffeerd leverbaar. Zitkussen met  

tweezone-zitprofiel en gestoffeerde rug verkrijgbaar in diverse bekledingsmaterialen. Vijfarmige voet  

in gepolijst aluminium of met poedercoating in zwart en nog veel meer kleuren. Vaste armleuningen,  

in hoogte verstelbaar of in 3D-uitvoering, elk in breedte verstelbaar. Optioneel leverbaar met in  

hoogte en/of diepte verstelbare lendensteun, zitneigverstelling en kleerhanger.

BUREAUSTOEL
VOOR MEER THUISGEVOEL 
OP KANTOOR EN MEER 
KANTOORSFEER THUIS.

 434-7019
→ Netrug
→ Lage rugleuning
→ Lendensteun
→ Vijfarmige voet 

 aluminium 
    gepoedercoat



 434-8519
→ Gestoffeerde rug
→ Hoge rugleuning
→ Neksteun
→ 3D-armleuningen
→ Vijfarmige voet, aluminium gepolijst

giroflex 434 – bureaustoel

 434-8019
→ Netrug
→ Hoge rugleuning
→ 3D-armleuningen
→ Vijfarmige voet gepoedercoat



Op basis van jarenlange ervaring is Giroflex zich terdege bewust van het grote 

belang van ergonomie op de werkplek. Alleen wie juist en daarmee actief  

zit, voelt zich echt geborgen en kan dagelijks presteren. De giroflex 434 kan van  

A tot Z perfect aan persoonlijke behoeften worden aangepast. Hiervoor zorgen  

een groot aantal instelmogelijkheden voor dynamisch zitten. Ze ontzien gewrichts-

banden, tussenwervelschijven, spieren en de rug als geheel en garanderen te  

allen tijde maximaal comfort bij optimaal gemak.

giroflex 434 – bureaustoel

Actief zitten op de giroflex 434 –  
allemaal een kwestie van instelling:

•Destructuurvanhetnetweefsel 
binnenin is ademend, past zich  

aan de geometrische rugvorm  

aan en biedt ondersteuning.  

De versterkte structuur van het  

netweefsel aan de randen biedt 

hoge stabiliteit en stevigheid  

en ontziet het bekken. 

•Vaste,inhoogteverstelbare 
en 3D-armleuningen in breedte  

verstelbaar voor individuele  

aanpassingen.

•Delendensteunisdesgewenst
verstelbaar in hoogte en / of  

diepte. De druk ter hoogte van de 

onderrug blijft altijd aangenaam 

gelijkmatig en zorgt in elke zitpositie 

voor maximaal comfort.

•Hetbeproefdetweezone-zitproiel
garandeert optimale beenruimte en 

vermindert de druk op de dijbenen.

•Dezitdieptekanin6instel-
posities worden vergrendeld.

•Deoptionelezitneigverstelling 
tot 3 graden biedt extra comfort.

•Dehoogtevandezitting
kan traploos 12,5 cm 

worden versteld.

•Hetmechanismezorgtvooreen
puntsynchroon bewegingsverloop, 

vergrendelbaar in 5 instelposities. 

•Elkeinstellingkaneenvoudigzittend
worden vastgelegd – m.b.v. handgrepen, 

drukknoppen en een draaihendel.



Standaard netweefsel 434-3019* 434-7019* 434-4019* 434-8019*

Comfort-netweefsel 434-3219 434-7219 434-4219 434-8219

Gestoffeerde rug 434-4519 434-8519

Speciale uitvoeringen

Aluminium gepolijst  Vijfarmige voet • • • • • •

Verchroomd Wielen met metalen behuizing • • • • • •

Armleuningen 2D of 3D • • •

Uitvoering met net Bicolor, standaardkleuren • • • •

Kleerhanger Gepoedercoat of verchroomd • • • • • •

Hoofdsteun Stof, leder • •

Lendensteun in hoogte verstelbaar Stof, leder • • • •

Lendensteun In diepte verstelbaar • •

In hoogte en diepte verstelbaar, stof * * * *
Zithelling instelbaar Voorwaartse helling (3°) • • • • • •

Afmetingen in cm

Zithoogte ingezeten 40,5–53 40,5–53 40,5–53 40,5–53 40,5–53 40,5–53

Totale hoogte 96,5–108 96,5–108 102,5 – 114 102,5 – 114 102,5–121 102,5–121

Zitbreedte 50 50 50 50 50 50

Totale breedte 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5

Zitdiepte 40–45 40–45 40–45 40–45 40–45 40–45

 

De giroflex 434 is verkrijgbaar in verschillende bekledingsmaterialen en kleuren, ook met door de klant aangeleverde stoffen. 
Zie de actuele prijslijst voor standaarduitvoeringen, bekledingsmaterialen en prijzen. Het hier getoonde kleurenspectrum is vrijblijvend.  
U kunt op elk gewenst moment gebruik maken van de originele kleurmonsters.

giroflex 434 — bureaustoel: verkrijgbaar met lage of hoge rugleuning in netweefsel  
of comfort-netweefsel in aantrekkelijke kleurvarianten. Hoge rugleuning ook gestoffeerd  
leverbaar. Zitkussen met tweezone-zitprofiel en gestoffeerde rug verkrijgbaar in diverse  
bekledingsmaterialen. Vijfarmige voet in gepolijst aluminium of met poedercoating in zwart  
en nog veel meer kleuren. Vaste armleuningen, in hoogte verstelbaar of in 3D-uitvoering,  
elk in breedte verstelbaar. Optioneel leverbaar met in hoogte en / of diepte verstelbare 
lendensteun, zitneigverstelling en kleerhanger.

GIROFLEX 434
BUREAUSTOEL

  * Standaard netweefsel verkrijgbaar met in hoogte en diepte verstelbare lendensteun.



giroflex 434 — bureaustoel: achter het heldere design van deze serie gaat  

een uiterst comfortabele, multifunctionele werkstoel schuil, die op elk vlak  

overtuigt – zowel in het dagelijkse zakenleven als bij u thuis. Dankzij eenvoudige 

bediening, tweezone-zitprofiel en optionele lendensteun is hij ideaal voor  

urenlang gecon centreerd werken.

giroflex 434 – bureaustoel



giroflex 434 – vergaderfauteuil

giroflex 434 — vergaderfauteuil: met netrug in zwart, leigrijs of steengrijs. Zitkussen van 

hoogwaardige stoffen of leder. Met vierarmige voet in gepolijst aluminium of met  

poedercoating in verschillende kleuren, met wielen of glijders. Optioneel verkrijgbaar  

met armleuningbekleding en terughaalmechanisme.

 434-7018
→ Netrug
→ Vierarmige voet  
    gepoedercoat
→ Wielen

434-7018
→ Netrug
→ Vierarmige voet  
    gepoedercoat
→ Glijders

 434-7018
→ Netrug
→ Vierarmige voet 

 aluminium gepolijst
→ Glijders verchroomd

VERGADERFAUTEUILS
HOE VEEL AGENDAPUNTEN  
ER OOK ZIJN: EEN VER- 
GADERING WORDT NOOIT 
EEN UITPUTTINGSSLAG.



BEZOEKERSSTOEL
PERFECTE ENSCENERING: 
DE LICHTHEID  
VAN HET ZITTEN.

giroflex 434 – bezoekersstoel en -fauteuil

 434-7014
→ Netrug
→ 4-poot
→ Onderstel gepoedercoat

 434-7014
→ Netrug
→ 4-poot
→ Onderstel gepoedercoat

 434-3002
→  Volledige bespanning 

met netweefsel
→ Sledestoel
→ Onderstel verchroomd

giroflex 434 — bezoekersstoel en -fauteuil: fauteuil als sledemodel of vierpoot, optioneel 

leverbaar met armleuningbekleding. Netrug in zwart, leigrijs of steengrijs, zitkussen  

verkrijgbaar in hoogwaardige stoffen of in leder en diverse kleuren. Bezoekersstoel met  

volledig netweefsel als sledemodel of 4-poot, optioneel met twee of vier wielen.  

Enkelemodellenzijnstapelbaartotmax.achtstoelen.



giroflex 434 – bezoekersstoel en -fauteuil

 434-3006
→  Volledige bespanning  

met netweefsel
→ 4-poot
→ 2 wielen
→ Onderstel gepoedercoat
→ Stapelbaar tot max. 8 stuks

 434-7012
→ Netrug
→ Sledestoel 
→ Onderstel verchroomd



giroflex 434 — vergaderfauteuil: met netrug in zwart, leigrijs of steengrijs. 
Zitkussen van hoogwaardige stoffen of leder. Met vierarmige voet in 
gepolijst aluminium of met poedercoating in verschillende kleuren, met 
wielen of glijders. Optioneel verkrijgbaar met armleuningbekleding  
en terughaalmechanisme.

giroflex 434 – bezoekersstoel en -fauteuil: fauteuil als sledemodel  
of vierpoot, optioneel leverbaar met armleuningbekleding. Netrug in zwart, 
leigrijs of steengrijs, zitkussen verkrijgbaar in hoogwaardige stoffen  
of in leder en diverse kleuren. Bezoekersstoel met volledig netweefsel  
alssledemodelof4-poot,optioneelmettweeofvierwielen.Enkele
modellen zijn stapelbaar tot max. acht stoelen.

GIROFLEX 434
BEZOEKERSSTOEL & VERGADERFAUTEUIL

Stapelbaar Stapelbaar Stapelbaar Stapelbaar Stapelbaar

Netrug 434-3002 434-3003 434-3004 434-3005 434-3006 434-7012 434-7013 434-7014 434-7018

Speciale uitvoeringen

Onderstel verchroomd • • • • • • • •

Vierarmige voet, aluminium gepolijst •

Bescherming armleuning • • • •

Terughaalmechanisme (glijders) •

Kunststof glijders in plaats van wielen •

– metalen schacht verchroomd of gecoat •

Kunststof glijders / viltglijders • • incl. incl. • • incl. •

Afmetingen in cm

Zithoogte ingezeten 41,5 41,5 42,5 42,5 42,5 42 42 42 46

Totale hoogte 89,5 89,5 88 88 88 85,5 85,5 85,5 88

Zitbreedte 47 47 47 47 47 49 49 49 49

Totale breedte 53 53 56 61 61 57 57 57 57

Zitdiepte 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 43,5 43,5 43,5 43,5  



giroflex 434 – vergaderfauteuil

giroflex 434 — vergaderfauteuil: wie kleurige accenten wil plaatsen, en naast 

maximaal comfort ook topkwaliteit en uitvoeringsdiversiteit waardeert, wordt met de 

giroflex 434 in de vergaderruimte en in de werkkamer thuis in alle opzichten op zijn 

wenken bediend. Deze functionele en uitermate adaptieve fauteuil met comfortabele 

zitschaal is opgewassen tegen elke taak – en dat jarenlang.



giroflex 434 – bezoekersstoel en -fauteuil

giroflex 434 — bezoekersstoel en -fauteuil: deze sobere, bescheiden  

alleskunner is een lichtgewicht en duurzame comfortstoel in één. Bij uitstek  

geschikt voor ontvangstruimten, wachtkamers of multifunctionele ruimtes,  

verenigt hij hoge kwaliteit en veel toepassingsmogelijkheden bij een uiterst  

voordelige prijs-kwaliteitverhouding.



giroflex 434

Wie zittend werkt, moet er van op aan kunnen dat zijn stoel ook in ecologisch 

opzicht in topvorm is. Daarom wordt duurzaamheid bij Giroflex al tientallen 

jaren op elk niveau met hoofdletters geschreven en wordt er voortdurend naar 

verbeteringen gezocht.

Vele stappen, heldere doelen: ecologie uit traditie. Scheiding per materiaalsoort, de 

eerstevoorbijna100%recyclebareseriemodellenvanEuropa(girolex32en33)en
de milieunorm ISO 14001 – Giroflex is sinds de jaren ’80 van de 20ste eeuw een pionier 

in ecologische kantoorinrichtingen. Nieuwe installaties en doelgerichte maatregelen 

besparen op grote schaal CO2, water en stroom. Bij korte afstanden is minder brandstof 

nodig: de meeste onderdelen worden in de eigen fabriek of in de onmiddellijke nabijheid 

geproduceerd. Daarnaast verwijdert Giroflex bureaustoelen op vakkundige wijze en 

controleert ook zijn toeleveranciers streng.

Recycling inbegrepen: elk model van de 

stoelfamilie giroflex 434 is zo ontworpen en 

geconstrueerd dat de meeste onderdelen 

kunnen worden hergebruikt. Bovendien 

levert Giroflex stoelen desgewenst ook met 

het label “klimaatneutraal”.

 Kunststoffen

 Polyurethaan

 Staaldelen

 Aluminium

Ecologie en duurzaamheid:  
giroflex 434 belichaamt ze beide.



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

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

Giroflex stelt de hoogste eisen aan kwaliteit en ecologische compatibiliteit 

en opereert sinds 1872 in Koblenz (Zwitserland). Dat zal ook zo blijven.  

Want de concentratie van de kernactiviteiten met gekwalificeerd personeel op één 

plek heeft ook voordelen voor onze klanten. Hier ontstaan door het samengaan 

van ambachtelijk vakmanschap en de modernste productietechnieken stoelen en 

fauteuils van eerste kwaliteit, die overal ter wereld dagelijks in gebruik zijn en  

hun gebruikers met optimaal comfort ondersteunen.

5 jaar garantie: op constructie, mechanisme en afwerking van zijn kwaliteits-

producten geeft Giroflex een volledige garantie van 5 jaar.

Servicediensten: wij repareren, reinigen en onderhouden bureaustoelen bij u  

of bij ons, analyseren uw zitmeubelen, adviseren u gratis en nemen bureaustoelen 

van alle merken terug voor een ecologisch verantwoorde afvalverwijdering.

Swiss made: Zwitserse kwaliteit 
is de moeite waard!
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