
Girsberger allrounder



Girsberger allrounder  

5 teens voetkruis
Kunststof zwart 5 teens 
voetkruis, stabiel en 
sterk

Bedieningsgemak
hendels zijn goed toegankelijk 
onder de zitting en zijn intuitief 
te bedienen

3D-T-armleggers 
optimaal verstelbaar in 
hoogte, breedte en diepte 
inclusief polyurethaan 
opdekjes. Bevordert een 
gezonde zithouding

Synchroonmechaniek 

ideaal voor dynamisch zitten, met 
individueel mechaniek en tegendrukin-
stelling, instelbaar van 45 tot 120 kg, 
Zitneiging -3 graden ondersteunt de  
zithouding bij naar voren zitten, optima-
le synchroon verhouding 1:2,7

home/office/project



de elastische netbespanning is comfortabel 
en geeft de juiste ondersteuning

Girsberger allrounder 

Rugleuning
Bevordert een actieve zithouding en 
het bewegend zitten, goed instel-
baar voor verschillende posturen

maximale neiging van de 
rugleuning  25 graden 

Hoogte verstelbaar ca 70 mm 

De zitdiepteverstelling heeft een 
verstelbereik van 100 mm en 
biedt daarmee comfortabele on-
dersteuning aan de bovenbenen

Zitdiepteverstelling

Is eenvoudig te vervangen zonder 
gereedschap

Zitpolster

De gebruikte stof Just op 
de zitting is van Gabriel, 
en bestaat voor 98 % uit 
gerecycled Polyester. 
Daarmee dragen we bij aan 
duurzaamheid en geven 
we deze stof een tweede 
leven
!!

De lendensteun biedt extra steun in de 
onderrug, is in hoogte en diepte verstel-
baar en is gestoffeerd
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Garantietermijn 3 jaar, zie voorwaarden Girsberger. Garantie wordt alleen verleend als de langwerpige witte sticker met 

leverdatum onder de zitplaat aanwezig en leesbaar is. 

www.girsberger.com

• Synchroon mechaniek individueel op het gewicht van de gebruiker in te stellen;  
vast te zetten in 4 standen, toegevoegde zitneigpositie -3 graden, synchroon verhouding 1:2,7

• Maximale neiging van de rugleuning in 25 graden
• 3D-T-armleggers met polyurethaan opdekjes, verstellbaar in hoogte, breedte en diepte
• Rugleuning netbespanning Runner, zwart 60999, slijtvastheid 70.000 Martindale,  

Brandwerend volgens normblad DIN EN 1021 1&2 en DIN 4102 B1
• Zitpolster gestoffeerd in Gabriel Just, zwart 60999, slijtvastheid 100.000 Martindale,  

Brandwerend volgens normblad DIN EN 1021 1&2
• 5 teens kruisvoet kunststof zwart met standaard zachte wielen

Maatvoering:
• Totaalbreedte 735 mm
• Zitbreedte 475 mm
• Zitdiepteverstelling  370 - 470 mm, 100 mm verstelbereik
• Rugleuning hoogte 648 - 718, mm, 70 mm verstelbereik
• Zithoogte verstelling 400 - 550 mm, traploos 150 mm verstelbereik 
• Totaalhoogte 1048 - 1268 mm

Girsberger allrounder - de stoel, die alles kan

!!
Alle gebruikte Alle gebruikte 
materialen materialen 
kunnen worden kunnen worden 
gerecycledgerecycled


