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353-8029
→ Rug 3D-spacer fabric Runner
→  5-armige voet 

kunststof zwart
→ Wielen 65 mm

DRAAISTOEL
Creëert vrije zichtlijnen en is 
flexibel. Geen dagelijkse sleur meer. 
De giroflex 353 draaistoel zorgt voor 
kleurrijke accenten en een goede 
stemming, zowel op het werk als in 
huis. Hij combineert de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van  
de ergonomie met een verjongd 
design. De multizonebespanning van 
de netrug is innovatief. Het Automatic 
Move-mechanisme zorgt voor een 
bijzonder comfort, omdat de giroflex 
353 draaistoel automatisch het 
lichaamsgewicht instelt. 

353-8029
→ Rug 3D-spacer fabric Runner
→ 2D-Armleuningen
→   5-armige voet 

kunststof zwart
→ Wielen 65 mm

353-8529
→ Gestoffeerde rug
→ Vaste armleuningen
→ 5-armige voet

kunststof zwart
→ Wielen 65 mm

4 5



ACTIEF ZITTEN OP DE GIROFLEX 353 –  
ALLEMAAL EEN KWESTIE VAN INSTELLING.

Giroflex weet uit jarenlange 
ervaring hoe belangrijk ergonomie 
op de werkplek is. Alleen iemand 
die goed en actief zit voelt zich 
werkelijk prettig en kan dagelijks het 
beste geven. De giroflex 353 laat  
zich perfect van A tot Z aan persoon-
lijke behoeften aanpassen. Daarvoor 
zorgt het grote aantal instellings- 
mogelijkheden voor dynamisch zitten. 
Ze verlichten gewrichtsbanden, 

tussenwervelschijven, spieren en  de 
rug als geheel en zorgen steeds voor 
maximaal comfort met  
het grootst mogelijke zitgemak.

De ergonomische vormgeving  
van de rug en zitting zorgen  
voor optimale ondersteuning en 
maximaal zitcomfort. 

Het Automatic Move mecha- 
nisme garandeert een individueel 
afgestemde aandrukkracht in 
de rug. Hij reageert automatisch  
op het lichaamsgewicht en  
kan handmatig worden ingesteld  
op individuele behoeften. 

De achterzijde van het tweezo-
ne-zitprofiel ondersteunt het 
bekken perfect en verhindert 
het wegglijden. Het voorste 
zitgedeelte helt licht naar voren 
en vermindert de druk op de 
dijbenen. 

Dankzij de hoogteverstelbaarheid 
van zitting en rug is het moge- 
lijk om de stoel individueel aan  
te passen voor ergonomisch 
correct zitten.

KWALITEITSEISEN ZO HOOG ALS DE 
ZWITSERSE BERGEN.

Puur genieten. Hiervoor zorgt  
en hieraan werkt Giroflex sinds haar 
oprichting in 1872 in Koblenz. Het 
hooggekwalificeerd personeel met de 
gewenste vaardigheden wordt daar 
niet alleen gezocht en gevonden 
maar ook actief aangemoedigd. De 
kwaliteit van de Giroflex opleiding  
is net zo spreekwoordelijk als de 
kwaliteit van de Giroflex producten. 
Met veel handmatige arbeid, zorg, 
nauwgezetheid en de modernste 
productietechnieken ontstaan hier 
eerste kwaliteitsstoelen en –fauteuils. 
Zij worden dagelijks over de hele 

wereld gebruikt, hun reputatie snelt 
hen over de vijf continenten ver 
vooruit en schalt als een duizend- 
voudige echo terug naar Koblenz. 
Een goede echo is immers ook  
een typische Zwitserse eigenschap.
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Nederland
Flokk
Blaak 28
3011 TA Rotterdam
+31 85 029 0177
info@giroflex.nl

giroflex.com / flokk.com
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