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GIROFLEX 81
Heeft cHarisma, ware  
klasse en is een partner 
voor Het leven.

  81-9462
→  Leren bekleding
→  Afdekkap gasveer
→ Vijfarmige voet
→  Gepolijst aluminium



giroflex 81 – een exclusieve, handgemaakte directiefauteuil van 5,5 m2 uiterst fijn leer,  
434 afzonderlijke onderdelen en meer dan 100.000 donsveren. Het maakt niet uit  
of u geconcentreerd werkt of ontspannen zit, de comfortabele fauteuil biedt dankzij zijn  
intelligente technologie en Zwitserse ambachtskunst altijd de optimale ondersteuning.

Hoogte individueel instelbaar, driedelige rugleuning met rugwelvingsmechaniek en  
tweezone-zitprofiel voor actief werken ook in relaxpositie. De armleuningen zijn  
standaard gestoffeerd en de vijfarmige voet is van aluminium. Optioneel beschikbaar  
met voetafdekking en armsteunhouder in gepolijste aluminium uitvoering.

 81-8462
→  Leren bekleding
→  Afdekkap gasveer
→  Vijfarmige voet
→  Gepolijst aluminium

  81-8462
→  Leren bekleding
→  Afdekkap gasveer
→  Vijfarmige voet
→  Gepolijst aluminium

  81-8462
→  Leren bekleding
→  Afdekkap gasveer
→  Vijfarmige voet
→  Gepolijst aluminium
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giroflex 81

  81-9462
→  Leren bekleding
→  Afdekkap gasveer
→  Vijfarmige voet
→  Gepolijst aluminium

  81-1261
→  Leren bekleding
→  Afdekkap gasveer
→  Vierarmige voet
→  Gepolijst aluminium
→  Hoogteverstelbaar



www.giroflex.com
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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

GIROFLEX 81
Directiefauteuil,  
vergaDerfauteuil &  
voetenbank

Leder Natura 81-9462 81-8462 81-1261

Speciale uitvoeringen

Gepolijst aluminium Voetafdekking • • •

Armsteunhouder • •

Afmetingen in cm

Zithoogte, ingezeten 40 – 49 40 – 49 40 – 49

Totale hoogte 133,5 – 142,5 112,5 – 121,5 53,5

Zitbreedte 51 51 50

Totale breedte 77 77 77

Zitdiepte 46 46 47

De giroflex 81 is verkrijgbaar in diverse kleuren leer, ook met door de klant aangeleverd leer. 
Zie de actuele prijslijst voor standaarduitvoeringen en prijzen. U kunt op elk gewenst moment gebruik maken van de originele kleurmonsters. 



www.giroflex.com

Giroflex stelt de hoogste eisen aan ergonomie, comfort en design en werkt sinds  
1872 in het Zwitserse Koblenz. 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 kwaliteitsproducten  
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!

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 brand stof nodig: de meeste onderdelen worden in de eigen fabriek of  
in de onmiddellijke nabijheid geproduceerd. Daarnaast verwijdert Giroflex bureau- 
stoelen op vakkundige wijze en controleert ook zijn toeleveranciers streng. 

Ecologie en duurzaamheid:  
giroflex 81 belichaamt ze beide.




