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Gegevens | Feiten

Yanos is een veelzijdige draaistoel voor de 
meest uiteenlopende toepassingsgebie-
den. Dankzij een elastische bespanning 
van de rugleuning en talrijke verstelmoge-
lijkheden past hij zich optimaal aan indivi-
duele lichaamsvormen aan.
Het meest opvallende kenmerk van  
Yanos is de Y-vorm van zijn rugleuning. 
Deze maakt het mogelijk om de leuning 
in de hoogte te verstellen en in een goede 
verhouding tot de lichaamslengte te plaat-
sen. De elastische bespanning past zich 
hierbij vanzelf aan de individuele vorm van 
de gebruiker aan. Een in de diepte verstel-
baar lumbaalsteun garandeert bovendien 
een absoluut exacte ondersteuning van het 
lumbale gedeelte.
Ook de zitting en armleuningen kunnen 
gevarieerd en individueel worden inge-
steld. Het synchroonmechanisme zorgt 
voor beweeglijk zitten en kan met behulp 
van een comfortabele en snelle draaiknop 
worden aangepast aan het gewicht van de 
gebruiker.

Yanos
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Materiaalsamenstelling Yanos

Polyamid PA6 mit Glasfasern verstärkt

Stahlteile – beschichtet

PUR-Integralschaum

Polypropylen PP

Aluminium

Polyamid PA6

Polyamid PA6 mit Glasfasern verstärkt

Stahlteile – beschichtet

PUR-Integralschaum

Polypropylen PP

Aluminium

Polyamid PA6

Stalen delen – met coating

Polypropyleen PP

PUR integraalschuim

Polyamide PA6

Aluminium

Polyamide PA6 met glasvezels versterkt
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Het model Yanos is zo geconstrueerd, dat na gebruik demontage 
kan volgen en de afzonderlijke onderdelen voor het grootste deel 
hergebruikt kunnen worden. Hier volgt een specificatie van de ver-
schillende gebruikte materialensoorten:

Polyamide PA6 met 10 – 50 % glasvezels versterkt
Eigenschappen: Het vlampunt van het materiaal ligt op 400° C. De 
ontstekingstemperatuur ligt op 450° C. Een thermische ontleding 
ontstaat als het betreffende onderdeel aan een temperatuur van 
350° C wordt blootgesteld.
Recycling: Ja – de onderdelen zijn geschikt voor hergebruik.
Onderdelen: Mechanisch interieur, schuifbare zitting, 5-poots voet, 
draagframe, kussenframe, toets, lendesteun, J-bar, houderverlen-
ging, kussendrager, kussenframe verlenging, draaihendel, armleu-
ningsteun

Polyamide (PA6 / PA6.6)
Eigenschappen: Het vlampunt van het materiaal ligt op 400° C. De 
ontstekingstemperatuur ligt op 450° C. Een thermische ontleding 
ontstaat als het betreffende onderdeel aan een temperatuur van 
350° C wordt blootgesteld.
Recycling: Ja – de onderdelen zijn geschikt voor hergebruik.
Onderdelen: rolletjes, glijders, pad, inleggen

Stalen delen
Eigenschappen: Deze delen hebben een zeer hoge weerstand tegen 
breken, trekken, draaien en buigen. De weerstand varieert per kwa-
liteitsklasse. Na galvanisering zijn de onderdelen bestendig tegen 
corrosie. Thermische ontleding vindt plaats als het betreffende 
onderdeel aan een temperatuur van 1100° C wordt blootgesteld.
Recycling: Ja – de onderdelen zijn geschikt voor hergebruik.
Onderdelen: bouten, veren, kabel, schijven, schroeven, begren-
zingsplaat

Stalen delen – met coating (kleur)
Eigenschappen: Deze delen hebben een zeer hoge weerstand tegen 
breken, trekken, draaien en buigen. De weerstand varieert per kwa-
liteitsklasse. Na galvanisering zijn de onderdelen bestendig tegen 
corrosie. De onderdelen zijn geëpoxeerd. Thermische ontleding 
vindt plaats als het betreffende onderdeel aan een temperatuur van  
1100° C wordt blootgesteld.
Recycling: Ja – de onderdelen zijn geschikt voor hergebruik.
Onderdelen: kleerhanger, schroeven, schijven, zuilen

Materiaalconcept Modelserie Yanos

Aluminium (Spuitgiet) geëpoxeerd en gepolijst
Eigenschappen: De legering voldoet aan de DIN-norm 1725. 
Spuitgiet-aluminium wordt gekenmerkt door een hoge weerstand, 
geringe vervormbaarheid en de mogelijkheid tot veredeling. Er zijn 
verschillende gradaties van polijsten met epoxiharspoeders en er 
zijn verschillende kleuren mogelijk.
Recycling: Ja – de onderdelen zijn geschikt voor hergebruik.
Onderdelen: mechanisme

PUR-integraalschuim
Eigenschappen: PUR-integraalschuim bestaat uit 56 % polyol, 42 % 
isocyaniet en 2 % verf. De ontstekingstemperatuur ligt bij de po-
lyolcomponent bij 395 °C en bij de isocomponent bij meer dan 
530 °C.
Recycling: Ja – de onderdelen kunnen zowel gescheiden naar stof-
soort als thermisch worden gerecycled.
Onderdelen: armleuning, kussenschuim, zittingschuim, schuim rug, 
schuim verlenging.

Polyoxymethyleen (POM)
Eigenschappen: Het vlampunt van het materiaal ligt op 370° C. De 
ontstekingstemperatuur ligt op 400° C. Een thermische ontleding 
ontstaat als het betreffende onderdeel aan een temperatuur van 
220° C wordt blootgesteld.
Recycling: Ja – de onderdelen zijn geschikt voor hergebruik.
Onderdelen: spil, draaihendel

Acrylnitril-butadiee-styrol (ABS)
Het vlampunt van het materiaal is niet van toepassing. De ont-
stekingstemperatuur ligt op 330° C. Een thermische ontleding 
ontstaat als het betreffende onderdeel aan een temperatuur van  
300-320° C wordt blootgesteld.
Recycling: Ja – de onderdelen zijn geschikt voor hergebruik.
Onderdelen: AL- kussendrager

Polypropyleen (PP)
Het vlampunt van het materiaal is niet van toepassing. De ont-
stekingstemperatuur ligt op 330° C. Een thermische ontleding 
ontstaat als het betreffende onderdeel aan een temperatuur van  
300-320° C wordt blootgesteld.
Recycling: Ja – de onderdelen zijn geschikt voor hergebruik.
Onderdelen: stopper, kussendrager zitting, kussenclip, glijsteen, 
ringhouder
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Stofferingsmaterialen
Eigenschappen: Gedetailleerde informatie over de samenstelling 
van het materiaal zijn op de betreffende stof- en leerkaarten te 
vinden.
Recycling: Ja – enkele soorten bekledingsmateriaal die voor 100% 
uit een natuurlijke vezel bestaan, kunnen aan de leverancier worden 
teruggegeven, waar de bekleding wordt losgetornd en uit de vezels 
nieuwe bekledingen worden vervaardigd. De bekledingsstoffen uit 
synthetisch materiaal kunnen na gebruik aan de daartoe geëigende 
textielafvalverwerking worden overgelaten. De leerbekledingen zijn 
zo gelooid en geverfd, dat deze na gebruik zonder problemen ge-
composteerd kunnen worden.
Onderdelen: Stof- en leerbekleding, polyesterweefsels

Diversen – verbindingen
Het model Yanos bestaat uit een groot aantal afzonderlijke onder-
delen. De onderdelen worden allemaal mechanisch (= demonteer-

baar, ontkoppelbaar) met elkaar verbonden. Door middel van deze 
steek- en schroefverbindingen is een demontage per materiaalsoort 
gewaarborgd.
Uitzondering: Het PU-Armleuning-schuimkunststof wordt direct op 
de schaal aangebracht.

Diversen – officieel materiaalkenmerk (markering)
De grotere onderdelen die uit kunststofsoorten polypropyleen (PP), 
polyamide (PA), polyoxymethyleen (POM) en acrylnitril-butadiee-
styrol (ABS) vervaardigd zijn, zijn gekenmerkt door de officiële her-
gebruiksafkorting voor het betreffende materiaal.
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Kwaliteit

Girsberger AG, Bützberg, CH
Girsberger AG, Wien, A
Girsberger France, Paris, F
Girsberger GmbH, Endingen, D 
Girsberger UK, London, GB
Girsberger España, Madrid, E
Girsberger Benelux BV, Amsterdam, NL 
Girsberger Industries, Inc., Smithfi eld, USA 
Tuna Girsberger Tic. AS, Silivri, TR 

mail@girsberger.com
www.girsberger.com 

Kwaliteit is bij Girsberger al meer dan een 
eeuw traditie. Tegenwoordig hoort daar 
zowel een streng kwaliteitsmanagement 
conform de Norm ISO 9001 bij, als ook het 
engagement in de felle internationale con-
currentiestrijd.

Girsberger Holding AG, Girsberger AG, CH-Bützberg, Girsberger GmbH, D-Endingen, voldoen 
aan de eisen van het kwaliteitssysteem ISO 9001:2008: kwaliteitsborging bij het ontwerpen/
ontwikkelen, het vervaardigen, het installeren, de verkoop en de nazorg (klantenservice).

De Yanos gecertifi ceerd met het «Zertifi kat 
für geprüfte Sicherheit» GS.

Yanos voldoet aan de volgende normen:
EN 1335 Europa
ANSI BIFMA USA
BS 5459 GB + Ierland

De SQS verklaart hiermee dat de hierna genoemde onderneming beschikt over een managementsy-
steem dat voldoet aan de eisen van de vermelde normatieve basis.

Girsberger GmbH
DE-79342 Endingen

 

Gecertificeerd gebied

Gehele onderneming

Activiteitsgebied

Fabricage en distributie van zitmeubelen

Normatieve basis

ISO 9001:2008 kwaliteitsmanagementsysteem

ISO 14001:2004 milieumanagementsysteem
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X. Edelmann, President SQS T. Zahner, Directeur SQS

Certificaat

Zwitserse Vereniging voor
Kwaliteits- en Managementsystemen
Bernstrasse 103, CH-3052 Zollikofen
Afgiftedatum 18 mei 2010.

Dit certificaat is geldig tot 
en met 17 mei 2013.
Scope-nummers 5, 6
Registratienummer 11921

Swiss Made

SQS herewith certifies that the company named below has a management system which meets the  
requirements of the normative bases specified below.

Girsberger AG
CH-4922 Bützberg

Certified area

Whole Company

Field of activity

Manufacture and distribution of office seating

Normative bases

ISO 9001:2008 Quality Management System 

ISO 14001:2004 Environmental Management System 

SCESm 001

SWISS
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X. Edelmann, President SQS T. Zahner, Managing Director SQS

Certificate

Swiss Association for Quality and  
Management Systems SQS
Bernstrasse 103, CH-3052 Zollikofen
Issue date: May 18, 2010

This SQS Certificate is valid up to  
and including May 17, 2013
Scope numbers 5, 6
Registration number 11920

Swiss Made


