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giroflex 757

Avant-garde in esthetiek, technologie en ergonomie:

de giroflex 757 is het resultaat van doelgericht

onderzoek naar optimaal zitcomfort in een toekomst-

gerichte vormgeving. Voor een representatieve

manier van zitten.

De dynamische vormgeving verraadt wat de giroflex 757 aan innovaties te bieden heeft. Zijn eersteklas ergonomie is geba-

seerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten en kwam tot stand in nauwe samenwerking met de ETH Zürich. Het nieuw 

ontwikkelde Dynamicmove synchroonmechanisme schittert met veel nieuwe functies als een grote openingshoek (30°), 

fijnafstelling van de aandrukkracht van de rug of van het «freefloat» systeem voor actief zitten, waarbij de hellingshoek van  

de rugleuning variabel is. Daarnaast bieden de luchtgevulde lendensteun en in de armleuning geïntegreerde bedienings-

elementen optimale functionaliteit en comfort.
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757-8293

 

757-8893

 

De nieuwe generatie stoelen. Rug en zitting van de giroflex 757 bewegen syn-

chroon over drie kromme banen en zorgen voor een permanente ondersteuning 

van het heupdraaipunt bij maximale bewegingsvrijheid. Deze functie wordt extra 

ondersteund door de beproefde zitting met twee zones: het achterste gedeelte 

ondersteunt het bekkengebied, terwijl de 7° naar voren hellende voorste zitting-

rand de druk van de dijbenen wegneemt. Het door Giroflex ontwikkelde Airgo-

 systeem in de kern van de rug ondersteunt de lendenen en biedt een optimale 

bewegingsvrijheid van de schouders. Door een stelwieltje onder het rugkussen  

kan het luchtkussen van de lendensteun individueel in hoogte worden versteld.  

De twee luchtkamers in de rug steunen de gehele rug en ontlasten de wervelko- 

lom. Alle bedieningselementen van de 757 zijn in de armleuningen geïntegreerd.
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Airgomove-systeem. Het door Giroflex ontwikkelde 

Airgomove-systeem, dat in de kern van de rug van de 

giroflex 757 is geïntegreerd, ondersteunt de lendenen 

en biedt een optimale bewegingsvrijheid van de schou-

ders. Door een stelwieltje onder het rugkussen kan het 

luchtkussen van de lendensteun individueel in hoogte 

worden versteld. De twee luchtkamers in de rug steu-

nen de gehele rug en ontlasten de wervelkolom. De 

bedieningselementen voor de luchtkussens zijn geïn- 

tegreerd in de armleuningdragers en kunnen comfor-

tabel vanuit een zittende houding worden bediend.

giroflex 757 Bureaustoelen

Met armleuningen 757-8293

Met armleuningen en hoofdsteun 757-8893

Speciale uitvoeringen

Voet gepolijst aluminium

Rugdrager gepolijst aluminium

Armleuningdragers gepolijst aluminium

Kolom, verchroomd

Afdekkap gasveer

Bekledingsmateriaal multicolor /boordsel

Afmetingen in cm

Zithoogte 40–52 40–52

Totale hoogte 106–118 124–143

Zitbreedte 52 52

Totale breedte 71,5 71,5

Zitdiepte 41–46 41–46

Zie de actuele prijslijst voor standaarduitvoeringen, bekledingsmaterialen en prijzen.



giroflex 757

Conferentiestoelen
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giroflex 757

Harmonische vormgeving ontmoet eersteklas

comfort: de giroflex 757 is een lust

voor het oog en ergonomisch een waar genot.

De elegante conferentiestoel giroflex 757 trekt met zijn sobere vormgeving en zijn harmonische contouren alle aandacht naar 

zich toe. De op het menselijk lichaam geïnspireerde schaalvorm zorgt voor optimaal zitcomfort. Hij is verkrijgbaar met een 

stijlvol swingframe, met een klassieke vijfarmige voet of een subtiel X-onderstel, telkens met of zonder armleuningen. De con-

ferentiestoel is leverbaar in leder of in diverse bekledingsmaterialen van textiel. Dankzij zijn veelzijdigheid lopen de  

toepassingsmogelijkheden uiteen van kantoor en lounges tot particuliere ruimten. Waar je ook zit, op een giroflex 757 voel je 

je prima.
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757-3208

 

757-7208

 

757-3202

 

757-7202

 

757-3294

 

757-7294
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giroflex 757 Conferentiestoelen

Zonder armleuningen 757-3208 757-3202 757-3294

Met armleuningen 757-7208 757-7202 757-7294

Speciale uitvoeringen

Onderstel verchroomd • • • •

Voet gepolijst aluminium • •

Terughaalmechanisme draaihoek • •

Bekledingsmateriaal multicolor/boordsel • • • • • •

Afmetingen in cm

Zithoogte 46 46 46 46 46 46

Totale hoogte 91 91 91 91 91 91

Zitbreedte 55 47 55 47 55 47

Totale breedte 56 67,5 56 67,5 56 67,5

Zitdiepte 46 46 46 46 46 46

Zie de actuele prijslijst voor standaarduitvoeringen, bekledingsmaterialen en prijzen.
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België

Giroflex SA

Neerveldstraat 109

B-1200 Brussel

Tel.: +32 (0) 2 761 20 20

Fax: +32 (0) 2 771 68 70

E-mail: info@giroflex.be

www.giroflex.com

Duitsland

Giroflex GmbH

Industriestrasse 25

D-78647 Trossingen

Tel.: +49 (0) 7425 239 0

Fax: +49 (0) 7425 239 100

E-mail: info@giroflex.de

www.giroflex.com

Frankrijk

Giroflex SA

Rue Charles Edouard Jeanneret, 9

TECHNOPARC

F-78306 Poissy

Tel.: +33 (0) 800 91 72 71

Fax: +33 (0) 800 91 72 92

E-mail: info@giroflex.be

www.giroflex.com

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

E-mail: info@giroflex.nl

www.giroflex.com

Zwitserland

Stoll Giroflex AG

Bahnhofstrasse 44

CH-5322 Koblenz

Tel.: +41 (0) 56 267 91 11

Fax: +41 (0) 56 267 93 93

E-mail: info@giroflex.ch

www.giroflex.com

Australië

België

Brazilië

Denemarken

Duitsland

Filippijnen

Finland

Frankrijk

Groot-Brittannië

Hongarije

Hongkong

India

Italië

Japan

Nederland

Oostenrijk

Panama

Polen

Portugal

Rusland

Servië

Singapore

Slovenië

Spanje

Tsjechië

Turkije

Venezuela

Verenigde Arabische Emiraten

Zuid-Afrika

Zweden

Zwitserland
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