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Altijd klaar voor gebruik. Of het  
nu in controlekamers, politiebureaus, 
call centers, luchthavens of casino’s 
is waar 24 uur per dag en 7 dagen 
per week wordt gewerkt, de Giroflex 
24-uurs-fauteuil slaan een goed 
figuur en vervullen hun taak op een 
betrouwbare en zelfstandige manier. 
Ook onder moeilijke omstandigheden 
wanneer meerdere personen dag en 
nacht dezelfde werkplek delen.
Voor deze permanente belasting is 
het belangrijk dat de stoelen robuust 
zijn. De Giroflex 24-uurs fauteuils zijn 
daarom speciaal verstevigd. 

Alle modellen zijn ergonomisch 
ontworpen en kunnen met een 
paar handgrepen individueel wor-
den aangepast om de houding te 
ondersteunen voor een optimaal 
comfort. Ze zijn verkrijgbaar met een 
Strong stoffen of lederen bekleding. 
De Strong stof beschikt over Clima-
tex-eigenschappen die de kamer- en 
de lichaamstemperatuur onderling 
compenseren. Op welke manier 
ze ook worden ingezet, de 24-uurs 
fauteuils zijn perfect voor een perma-
nent gebruik.

 60-9829-24u
→ Comfort bekleding
→ Hoofdsteun
→ Armleuningen 4D gepolijst
→ Aluminium onderdelen  
 gepoedercoat
→ 5-armige voet aluminium  
 gepoedercoat
→ Afdekkap gasveer
→ Wielen 65 mm

GIROFLEX ADAPT
24-UURS FAUTEUIL

 60-9229-24u 
→ Comfort bekleding
→ Inklapbare armleuningen
→ Aluminium onderdelen  
 gepoedercoat
→ 5-armige voet aluminium  
 gepoedercoat
→ Afdekkap gasveer
→ Wielen 65 mm

 64-9278-24h
→ Comfort bekleding
→ Vast armsteunenen  
 gepolijst
→ Aluminium onderdelen  
 gepolijst
→ Vijfarmige aluminium  
 voet gepolijst
→ Afdekkap gasveer
→ Wielen 50 mm

 64-9878-24h
→ Comfort bekleding
→ Hoofdsteun
→ Vast armsteun gepolijst
→ Aluminium onderdelen  
 gepolijst
→ Vifjarmige aluminium  
 voet gepolijst
→ Afdekkap gasveer
→ Wielen 50 mm

Uitstekend zitcomfort
Speciaal ontwikkelde, duurzame 
Strong bekleding van Climatex
Versterkt mechanisme
TÜV keuringscertificaat 24u/150 kg
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GIROFLEX ADAPT 
24H-FAUTEUIL

giroflex adapt 24-uurs fauteuil: verkrijgbaar met comfortbekleding 
in diverse rughoogtes en met in diepte verstelbare lendensteun. 
Vaste, 4D of inklapbare armleuningen, kleerhanger, beklede 
rugschaal, beklede armleuningen, afdekkap gasveer en hoofd-
steunen. Vijfarmige voet van gepolijst aluminium of gepoedercoat 
in diverse kleuren. Wielen 50 mm of 65 mm. Antistatische 
uitvoering. Deze opties zijn altijd alleen beschikbaar voor de 
specifieke modellen.

Comfortbekleding 60-9229-24h 60-9829-24h 64-9278-24h 64-9878-24h

Afmetingen in cm 

Zithoogte, ingezeten 40–52 40–52 40-52 40–52

Totale hoogte 105-124 123-152 106–125 119–148

Rughoogte 59-66 59-66 60–67 60–67

Zitbreedte 50 50 51 51

Rugbreedte 48 48 47 47

Totale breedte 70 70 66 66

Zitdiepte 41-46 41-46 45–47.5 45–47.5 
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