Product Specificatie

giroflex adapt
giroflex 60 - 24h- stoelen

60-9229-24h
60-9829-24h
Marketing Statement
In de controlekamer, bij het politiebureau of bij het callcenter, de giroflex 24U-stoel overtuigt dag en nacht
van het beste zitcomfort en ultieme ergonomische voordelen.
Een Product de Stoll Giroflex, Koblenz / Zwitserland
ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.

Designer:
Giroflex Designgruppe
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Product Specificatie

Modellen en afmetingen: (volgens EN 1335)

giroflex 60
24h- stoelen

60-9229-24h

60-9829-24h

40-52cm

40-52cm

117cm

132-145cm

105-124cm

118-147cm

Rughoogte

60cm

80-89cm

Zitbreedte

50cm

50cm

Rugbreedte

48cm

48cm

Totale breedte

70cm

70cm

41-46cm

41-46cm

7cm

7cm

+24°

+24°

65-150kg

65-150kg

Comfortbekleding
Zithoogte belast
Totale hoogte - vaste rug
Totale hoogte - hoogte verstelbare rug

Zitdiepte
Verstelbereik rughoogte
bij 4D-armleuningen

Openingshoek van de zitting
ME-instelbereik

4D Armleuningen (standaard)
Hoogte boven zitting

15 - 25cm

Tussenmaat arml.

39 - 44cm

Armleuningbreedte

Ovaal 6 l 10.5 l 6cm

Lengte armpad

23cm

Afstand voozijde zitting

11 - 20.5cm

Armpad draaibaar
Materiaal armleuningdrager

ja
PA6 GF30 / Optie gepolijst aluminium

Materiaal armpad

Softpad, PU

Opklapbare armleuningen (optie)
hoogte boven zitting

23cm

Tussenmaat

51cm

Armleuningbreedte

6cm

Lengte Armpad (totaal)

38cm

Afstand vanaf voorzijde zitting
Materiaal Armleuningdrager
Traplose verstelling vanuit
horizontaal naar voren
Traplose verstelling vanuit
horizontaal naar boven
Materiaal Armpad
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7-12cm
Staal constructie
0° tot -28°
0° tot+15°
Softpad, PU
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Technische specificaties

Voetgedeelte

5-sterren veiligheidsvoet van spuitgegoten aluminium
Met poedercoating of gepolijst

Wielen

Dubbele wielen  50mm, zelf remmende, zwart, volgens EN 12527
voor harde of zachte vloeren
Optie
Dubbele wielen  65mm, zwart of gechromeerd
Opmerking: Verandert zithoogte op +1cm

Stoelzuil

Genormeerde component voor traploze instelling van de hoogte,
12 cm
Stevigheidsklasse 4
Type gekeurd volgens DIN 4550
Optie
Afdekkap gasveer
Optie
$WSQ@YHSGNNFSDYHDOQHIRKHIRSfRODBH@KDYHSGNNFSDRt

Mechanisme
Puntsynchroon
Organicmove-mechanisme

Constructie van spuitgegoten aluminium
Versterkte uitvoering voor gebruikers tot 150kg
Puntsynchrone beweging:
Verhouding zitting / rug = 1:2
Zittingshoek = 0° tot 12°
Hellingshoek rugleuning = 0° tot 24°
@QQĢSDDQRS@MCDMNEfEQDDEKN@St
Voorspanning / tegendruk van de rugleuning door ingebouwde
torsiestangen (geen gasveer)
Individuele instelling van de veerkracht, aangepast aan het
lichaamsgewicht, met behulp van de draaiknop
Optie
Aluminium gepolijst

Bedieningselementen

De bedieningselementen zijn zodanig geplaatst dat deze vanuit een
zittende positie eenvoudig bereikt en bediend kunnen worden.
Handgreep (linkerkant) voor het verstellen van de zithoogte
Drukschakelaar (rechterkant) voor het verstellen van de zitdiepte
Handgreep (rechterkant) voor het instellen van de hellingshoek van de
rugleuning
Drukschakelaar voor het verstellen van de rughoogte
Draaiknop voor het instellen van de veerkracht van het mechanisme

Zitschaal
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Polypropyleen (PP) met oppervlaktestructuur.
Leverbaar in de kleuren zwart (810)
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Verstelling van de
zitdiepte

5 arrêteerstanden
Verstelbereik = 5cm

Rugschaal

Polypropyleen (PP) met oppervlaktestructuur
Leverbaar in de kleuren zwart (810)
Optie:
Gestoffeerd met stof of leder

Verstelling van de
rughoogte

Alleen modellen met 4D armleuningen
8 arrêteerstanden
Verstelbereik = 7cm

Bekleding

PUR-vormschuim, zonder CFK.
Vlamvertragend volgens:
- California 117/A
- FMVSS 302
Schuimhardheid volgens DIN53576c / ISO2439:
- Zit 270N ±10%
- Rug 220N ±10%
Densiteit ~57kg/m3

Bekleding rug en zit

Vervangbaar ter plaatse (op de werkplek)

Overtrekmaterialen

24h-RSNE 2SQNMFLDS ,@QSHMC@KD of leder
5NNQFDCDS@HKKDDQCDSDBGMHRBGDHMENQL@SHDNUDQCDRSNE?2SQNMF YHD
GDSNUDQYHBGSRAK@CfTechnische gegevens Giroflex
NUDQSQDJL@SDQH@KDMu

Poeder coating

Poedermenging (polyester en epoxyhars)
mixing ratio ~50:50
Kleuren:
810 zwart
812 perl-metallic
813 alu-metallic

Vorm van zitting en rug

2-zones zitting:
De 7° naar voren hellende zittingrand (ca. 1/3 van het zitvlak) zorgt
voor een goede bewegingsvrijheid
Het licht verzonken achterste gedeelte van het zitvlak garandeert een
comfortabele zithouding en ondersteunt het bekkengebied
Rugleuning:
Geaccentueerde en ergonomische vormgeving voor een optimale
aanpassing aan en ondersteuning van de rug
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Armlehnen

Standaard
4D-armleuning met softpad
Hoogte l en breedte verstelbaar, armpad draaibaar und
verschuifbaar in diepte
Optie
Opklapbare armleuningen, met fijnafstelling in de kanteling.
De kanteling kan worden veranderd door een draaiknop.
Bij Draaiing naar buiten (+) komt de voorzijde omhoog.
Bij draaiing naar binnen (-) , wordt de voorzijde verlaagd.

Kleerhanger

Optie
Poedercoating 810 zwart of verchroomd

Hoofdsteun
Model 60-9829

Verstelbaar in hoogte en diepte / hellingshoek

In diepte verstelbare
lendensteun

Optie
Verstelbereik ca. 2cm

Antistatische uitrusting

Optie
- ESD-uitrusting volgens EN 61340-5-1
- &DKDHCDMCDNUDQSQDJL@SDQH@@Kr2SQNMF?

Certificaate

GS-keurmerk 24h-150kg (LGA l EN1335-1/-2/-3)
(in bewerking)
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