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giroflex 68

Goede vormgeving vervult zijn functie  
op natuurlijke wijze en maakt steeds  
deel uit van een geheel. Door de beperking  
tot de wezenlijke lijnen past het heldere 
design van de giroflex 68 in elke moderne 
architectuur.

Paolo Fancelli, productontwerper, 
Bellinzona



giroflex 68

Het elegante design met zijn zowel 
dynamische als bescheiden vormgeving 
past optimaal in elke ruimtelijke situatie. 
Voor zowel de bureau- als de vergader- als 
de bezoekersstoel geldt: de giroflex 68  
voldoet aan de hoogste eisen. Zowel  
in een zakelijke omgeving als in het thuis- 
kantoor is hij een blikvanger die waar 
maakt wat hij belooft.

De karaktervolle persoonlijkheid  
van de giroflex 68 is geen toeval: een groot  
aantal individuele instellingen zorgt  
voor maximaal comfort. De doordachte 
ergo no mie ondersteunt de actieve  
en daarmee gezonde vorm van zitten.  
En dankzij de ruime keuze aan uit- 
voe ringsvarianten, bekledings materialen 
en kleuren kunt u uw persoonlijke 
lievelingsstoel samenstellen.

Een echte Zwitser: de giroflex 68 is een 
voorbeeld van de allerbeste Zwitserse 
kwaliteit, zowel qua materiaalkeuze als qua 
afwerking. Zijn duurzaamheid maakt  
van hem een betrouwbare partner in elke 
werksituatie.

De stoelfamilie giroflex 68 smeedt  
sportieve vormgeving en technisch vernuft  
tot compromisloos comfort. 

OVERTUIGEND 
ELEGANT, 
KARAKTERVOL 
EN EEN ECHTE 
ZWITSER.



giroflex 68 – bureaustoel

giroflex 68 — bureaustoel: verkrijgbaar met net- of gestoffeerde rug in aantrekkelijke  
kleurvarianten, met of zonder hoofdsteun. Naar keuze standaard- of comfortbekleding. Diverse 
bekledingsmaterialen in verschillende kleurvarianten. Organicmove3-synchroonmechanisme  
voor een optimaal punt synchroon bewegingsverloop en een individuele veerkrachtinstelling.  
Optioneel verkrijgbaar met in diepte verstelbare lendensteun, verstelbare zitneiging en kleer- 
hanger. Naar keuze leverbaar met vaste, 2D- of 3D-armleuningen. Met Y-steun en vijfarmige  
voet in gepolijst aluminium of gepoedercoat.

BUREAUSTOEL
EEN BETROUWBARE 
PARTNER. ONDER ALLE 
OMSTANDIGHEDEN.

 68-7519
→ Netrug
→ 3D-armleuningen
→ Afdekkap gasveer
→ Gepoedercoat 

 68-7709
→ Gestoffeerde rug
→ Beklede rugschaal
→ 3D-armleuningen met  
   stoffen bekleding
→ Aluminium gepolijst
→ Wielen verchroomd

 68-7809
→ Leren bekleding
→ Hoofdsteun
→ 3D-armleuningen
→ Afdekkap gasveer
→ Aluminium gepolijst



giroflex 68 – bureaustoel

 68-7809
→ Leren bekleding
→ Hoofdsteun
→ 3D-armleuningen
→ Afdekkap gasveer
→ Aluminium gepolijst



giroflex 68 – bureaustoel

Actief zitten op de giroflex 68 –  
allemaal een kwestie van instelling:
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 68 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.

•  De structuur van het netweefsel 
binnenin is ademend, past  
zich aan de rugvorm aan en biedt 
ondersteuning. 

•  Vaste-, 2D- of 3D-armleuningen 
voor individuele aanpassingen.

•  De lendensteun is desgewenst in 
diepte verstelbaar. De druk ter  
hoogte van de onderrug blijft altijd  
aangenaam gelijkmatig en zorgt in 
elke zitpositie voor maximaal comfort.

•  Het beproefde tweezone-
zitprofiel garandeert optimale 
beenruimte en vermindert de 
druk op de dijbenen.

•  De zitdiepte kan in 
5 instelposities 
worden vergrendeld.

•  De optionele zitneig-
verstelling tot 3,5 graden 
biedt extra comfort.

•  De hoogteverstelling van 
de rugleuning verloopt 
in 8 standen over een 
verstelbereik van 7 cm.

•  Het mechanisme zorgt voor een 
puntsynchroon bewegingsverloop, 
vergrendelbaar in 5 instelposities 
of als freefloat. 

•  Elke instelling kan eenvoudig zittend 
worden vastgelegd – m.b.v. handgrepen, 
drukknoppen en een draaihendel.



De giroflex 68 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 68
BUREAUSTOEL

giroflex 68 — bureaustoel: verkrijgbaar met net- of gestoffeerde rug in aantrekkelijke kleurvarianten, 
met of zonder hoofdsteun. Naar keuze standaard- of comfortbekleding. Diverse bekledingsmaterialen  
in verschillende kleurvarianten. Organicmove3-synchroonmechanisme voor een optimaal punt-
synchroon bewegingsverloop en een individuele veerkrachtinstelling. Optioneel verkrijgbaar met in 
diepte verstelbare lendensteun, verstelbare zitneiging en kleerhanger. Naar keuze leverbaar met vaste, 
2D- of 3D-armleuningen. Met Y-steun en vijfarmige voet in gepolijst aluminium of gepoedercoat.

Gestoffeerde rug standaard* 68-3509 68-7509 68-3609 68-7609

Gestoffeerde rug comfort 68-3709 68-7709 68-3809 68-7809

Netrug standaard* 68-3519 38-7519 68-3619 68-7619

Netrug comfort 68-3719 68-7719 68-3819 68-7819

Speciale uitvoeringen

Aluminium gepolijst Onderstel • • • • • • • •

Mechanisme • • • • • • • •

Y-steun • • • • • • • •

Armsteunhouder • • • •

Verchroomd Kolom • • • • • • • •

Wielen met metalen behuizing • • • • • • • •

Armleuningen 2D of 3D • • • •

3D-verlenging (17 cm) • • • •

Stoffen of lederen bekleding • • • •

Softpad • • • •

Hoofdsteun Leder (inbegrepen bij modellen in leder) • • • •

Verchroomd • • • •

Kleerhanger Gepoedercoat • • • • • • • •

Verchroomd • • • • • • • •

Afdekkap gasveer • • • • • • • •

Beklede rugschaal Stof of leer • • • •

Zithelling instelbaar • • • • • • • •

Lendensteun In diepte verstelbaar • • • •

Afmetingen in cm

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

Totale hoogte 102 – 121,5 102 – 121,5 121,5 – 148 121,5 – 148 101 – 120,5 101 – 120,5 121,5 – 148 121,5 – 148

Zitbreedte 46 46 46 46 46 46 46 46

Totale breedte 67 67 67 67 67 67 67 67

Zitdiepte 40–45 40–45 40–45 40–45 41–46 41–46 41–46 41–46

   * Standaardbekleding uitsluitend verkrijgbaar met stof

Kleerhanger



VERgADERSTOEL
DE BESTE BASIS 
VOOR SUCCESVOLLE 
BESPREKINGEN.

giroflex 68 – vergaderstoel

giroflex 68 — vergaderstoel: verkrijgbaar met net- of gestoffeerde rug in aantrekkelijke 
kleurvarianten, met of zonder armleuningen. Naar keuze standaard- of comfortbekleding. 
Diverse bekledingsmaterialen in verschillende kleurvarianten. Met Y-steun en vijfarmige  
voet in gepolijst aluminium of gepoedercoat. Naar keuze leverbaar met wielen of glijders.

 68-7518
→ Netrug 
→ Gepoedercoat
→ Glijders  68-7518

→ Netrug 
→ Gepoedercoat
→ Glijders

 68-7708
→ Gestoffeerde rug
→ Armsteun gestoffeerd
→ Aluminium gepolijst
→ Tapijtwielen verchroomd



giroflex 68 – vergaderstoel

 68-7708
→ Gestoffeerde rug
→ Armsteun gestoffeerd
→ Aluminium gepolijst
→ Tapijtwielen verchroomd



giroflex 68 – bezoekersstoel

BEzOEkERSSTOEL
HET ULTIEME  
BEWIJS VAN UW 
GASTVRIJHEID.
giroflex 68 — bezoekersstoel: verkrijgbaar als sledestoel of 4-poot, verchroomd 
of gepoedercoat. Armleuningen optioneel met stoffen of lederen bekleding. 
Standaard- of comfortbekleding en beklede rugschaal, verkrijgbaar in verschillende 
bekledingsmaterialen en kleurvarianten. 

 68-9202
→ Sledestoel
→ Armsteun gestoffeerd
→ Onderstel verchroomd

 68-5204
→ 4-poot
→ Onderstel gepoedercoat

 68-5204
→ 4-poot
→ Onderstel gepoedercoat



   * Standaardbekleding uitsluitend verkrijgbaar met stof

Standaardbekleding* 68-5002 68-9002 68-5004 68-9004

Comfortbekleding 68-5202 68-9202 68-5204 68-9204

Gestoffeerde rug standaard* 68-3508 68-7508

Gestoffeerde rug comfort 68-3708 68-7708

Netrug  Gestoffeerde zitting standaard 68-3518 68-7518

Gestoffeerde zitting comfort 68-3718 68-7718

Speciale uitvoeringen

Aluminium gepolijst Onderstel  • • • •

Y-steun • • • •

Verchroomd Kolom • • • •

Wielen met metalen behuizing • • • •

Staaldelen verchroomd • • • •

Armleuningen Stoffen of lederen bekleding • • • •

Softpad • •

Draaizuil (wielen) In hoogte verstelbaar (40,5 – 53 cm)  • • • •

Terughaalmechanisme (glijders) Draaihoek • • • •

Draaihoek + hoogte (39 – 49 cm) • • • •

Beklede rugschaal Stof of leer • • • • • •

Kunststof glijders / viltglijders • •

Afmetingen in cm

Zithoogte ingezeten 41 41 42 42 44 44 44 44

Totale hoogte 90 90 90 90 103 103 104 104

Zitbreedte 48 48 48 48 46 46 46 46

Totale breedte 48 58 48 58 67 67 67 67

Zitdiepte 47 47 47 47 44,5 44,5 44,5 44,5 

giROfLEx 68
BEZOEKERSSTOEL & 
VERGADERSTOEL

giroflex 68 — vergaderstoel: verkrijgbaar met net- of gestoffeerde rug 
in aantrekkelijke kleurvarianten, met of zonder armleuningen. Naar  
keuze standaard- of comfortbekleding. Diverse bekledingsmaterialen in  
verschillende kleurvarianten. Met Y-steun en vijfarmige voet in gepolijst 
aluminium of gepoedercoat. Naar keuze leverbaar met wielen of glijders.

giroflex 68 — bezoekersstoel: verkrijgbaar als sledestoel of 4-poot, 
verchroomd of gepoedercoat. Armleuningen optioneel met stoffen of 
lederen bekleding. Standaard- of comfortbekleding en beklede rugschaal, 
verkrijgbaar in verschillende bekledingsmaterialen en kleurvarianten. 



Mit höchsten Ansprüchen an Qualität und ökologische Verträglichkeit 
produziert Giroflex seit 1872 in der Schweiz, in Koblenz. Das bleibt auch 
weiterhin so. Denn die Konzentration der Kernkompetenzen Forschung, 
Entwicklung und Produktion mit qualifiziertem Personal an einem Ort 
lohnt sich.

Fünf Jahre Garantie: Auf seine Qualitätsprodukte gewährt Giroflex eine 
5-jährige Vollgarantie auf Konstruktion, Mechanik und Verarbeitung.

Serviceleistungen: Wir reparieren, reinigen und pflegen Bürostühle bei 
Ihnen oder uns, analysieren Ihre Sitzmöbel, beraten Sie kostenlos und 
entsorgen Bürostühle aller Marken ökologisch.

Mit höchsten Ansprüchen an Qualität und ökologische Verträglichkeit 
produziert Giroflex seit 1872 in der Schweiz, in Koblenz. Das bleibt auch 
weiterhin so. Denn die Konzentration der Kernkompetenzen Forschung, 
Entwicklung und Produktion mit qualifiziertem Personal an einem Ort 
lohnt sich.

Fünf Jahre Garantie: Auf seine Qualitätsprodukte gewährt Giroflex eine 
5-jährige Vollgarantie auf Konstruktion, Mechanik und Verarbeitung.

Serviceleistungen: Wir reparieren, reinigen und pflegen Bürostühle bei 
Ihnen oder uns, analysieren Ihre Sitzmöbel, beraten Sie kostenlos und 
entsorgen Bürostühle aller Marken ökologisch.
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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 
eerste voor bijna 100% recyclebare serie modellen van Europa (giroflex 32 en 33) 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.

Ecologie en duurzaamheid:  
giroflex 68 belichaamt ze beide.

Recycling – voor Giroflex geen willekeurige keuze: 
recycling is een rekbaar begrip, dat voor velerlei 
interpretatie vatbaar is. Maar zeker niet bij Giroflex – 
want wij nemen recycling letterlijk. Elk model van de 
stoelfamilie giroflex 68 is zo ontworpen en gecon-
strueerd dat de meeste onderdelen kunnen worden 
hergebruikt. Bovendien levert Giroflex stoelen 
desgewenst ook met het label “klimaatneutraal”. 

giroflex 68



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!

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
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