
Goed zitten. Beter leven. 
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Sinds 1872 staat Giroflex voor een brede deskundigheid 
op het gebied van ergonomisch zitten. Wij hebben  
nog steeds dezelfde passie voor dit centrale thema en 
dit zal ons denken en handelen ook in de toekomst  
leiden. Als internationaal kwaliteitsmerk is Giroflex het 
toonbeeld van Zwitserse waarderingsnormen. Product-
ontwikkeling en fabricage in Koblenz (kanton Aargau), 
service en goede leverbaarheid, innovatie en Zwitsers 
design-vakwerk en een sterke betrokkenheid bij duur-
zaamheid vormen de hoekstenen van onze bedrijfsfilo-
sofie. U kunt dus rustig meer van ons verwachten.  
In ieder opzicht.

De geschiedenis van Giroflex was altijd al gedreven door 
nieuwsgierigheid en innovatiedrang. Sinds de ontwik-
keling van de eerste stoelen van gebogen hout voor  
de horeca rond 1872 markeren baanbrekende mijlpalen 
met betrekking tot de vooruitgang van het bedrijf. In 
1926 werd bijvoorbeeld de eerste draaistoel met vering, 
de zogenaamde «Federdreh», ontwikkeld en wereldwijd 
gepatenteerd. De 1948 ingevoerde merknaam «Giroflex» 
(wat verwijst naar de rotatiebeweging en de flexibiliteit) 
dateert van deze uitvinding. 

1872 1927 1948 1964 2019

Giroflex
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Ergonomie In samenwerking met universiteiten en internationaal 
erkende arbeidsfysiologen ontwikkelt Giroflex innova-
tieve oplossingen voor actief, anatomisch correct zitten. 
Daarbij wordt steeds uitgegaan van de mens met zijn 
behoeften in zijn dagelijkse werk – in die zin dat de  
stoel zich steeds aan hem aanpast en niet andersom.  

Tientallen jaren van wetenschappelijk onderzoek naar
dynamisch zitten hebben geresulteerd in twee functio-
nele principes die de Giroflex zitervaring zo uniek  
maken:

1  Het Organic Move synchroonmechanisme
 Dit unieke synchroonmechanisme volgt de  
 natuurlijke bewegingen van het lichaam en garan- 
 deert bij elke houding optimale ondersteuning en  
 maximaal zitcomfort. Afhankelijk van de individuele
 behoeften kan het bewegingsmechanisme precies  
 passend worden ingesteld.

2  Het tweezone-zitprofiel Het achterste gedeelte  
 van de zitting is aangepast aan het bekkengebied,
 waardoor de gebruiker niet naar voren glijdt.  
 Tegelijkertijd neigt het voorvlak licht naar voren  
 en wordt op deze manier onplezierige druk  
 op de dijbenen verminderd.
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PRODUCT 
CYCLUS
GIROLFEX

Aankoop

Benutting

Benutting

Service / Reparatie

Recyling

Service / Garantie Wij zorgen ervoor. Vakbekwame, reparaties door 
ons deskundig servicepersoneel evenals reiniging 
en onderhoud van de stoelen garanderen de 
waardevastheid van onze producten. Wij houden 
eraan dat onze producten vele jaren lang gebruikt 
kunnen worden.

Zitplaatsanalyse Bij u op locatie controleren onze vak-
kundige servicemedewerkers functionaliteit, bekledings-
materialen en stoffering van het zitmeubilair. Op basis 
van deze controle stellen wij u oplossingen voor om de 
gebruiksduur van uw stoelen te verlengen. Daarmee 
wordt automatisch hun duurzaamheid verbeterd.

Reserveonderdelen Wij hebben een grote voorraad 
originele reserveonderdelen.

Reparatie Kleine reparaties en vervanging van aan  
slijtage onderhevige onderdelen kunnen bij de klant ter 
plekke worden uitgevoerd. Onze onderhoudstechnici 
beschikken over optimaal uitgeruste bedrijfsvoertuigen. 
Uitvoeriger reparaties worden in onze werkplaats  
uitgevoerd.

Reiniging Wij bieden een efficiënte reiniging van vlek-
ken op stoffen bekleding aan. De reiniging wordt bij de 
klant op locatie uitgevoerd. Een functioneringscontrole 
na de reiniging is voor ons vanzelfsprekend. Op verzoek 
behandelen wij de bekledingsmaterialen van uw werk-
stoelen met een bescherming tegen vlekken. 

Garantie Giroflex-stoelen zijn kwaliteitsproducten met 
een bovengemiddeld lange levensduur. Alomvattende 
garantievergoedingen en de mogelijkheid voor garantie-
verlenging op verschillende modellen geven de zeker-
heid van een optimaal gebruik en een betrouwbare  
investering.

Duurzaamheid Wij denken aan morgen en handelen er ook  
naar. Bij Giroflex is het zorgvuldig omgaan met 
hulpbronnen een reeds lang bestaande traditie. 

Zuinige productieprocessen resulteren in een aanzien-
lijke besparing van CO², water, elektriciteit en gas.  
Bovendien is onze elektriciteit uitsluitend afkomstig  
uit waterkracht. Alle verwerkte materialen zijn vrij van 
schadelijke stoffen en er komen geen gassen vrij.  
Bovendien is Giroflex vrijgesteld van CO²-belasting, 
 dit wordt regelmatig gecontroleerd en bevestigd  
door de bevoegde autoriteiten. Giroflex is gecertificeerd 
conform de milieumanagementnorm ISO 14001.  
Eveneens wordt er conform het kwaliteitssysteem  
ISO 9001 gewerkt en geproduceerd.

Nadat in 1992 al de eerste vrijwel volledig recyclebare 
stoel werd ontwikkeld, koos Giroflex in 2010 voor het 
eco-effectieve «Cradle to Cradle» concept. Met deze 
systematische aanpak wordt een oplossing gevonden 
voor de uitputting van natuurlijke hulpbronnen door 
een volledige recycling van materialen aan het einde 
van de levensduur van de producten na te streven.  
Alle Giroflex-modellen die sindsdien op de markt zijn 
gebracht, dragen dankzij hun volledige duurzaamheid 
het «Cradle to Cradle» certificaat.

Het principe achter Cradle to Cradle: alle materialen zijn gescheiden volgens type
en dienen als grondstof voor nieuwe producten (voorbeeld: giroflex 313)

6 7



Assortiment Office

giroflex 64
Bureaustoel

giroflex.com/64

giroflex 434
Bureaustoel
Vergaderstoel
Bezoekersstoel

giroflex.com/434

giroflex 68
Bureaustoel

giroflex.com/68

giroflex 545
Bureaustoel

giroflex.com/545

giroflex 313
Bureaustoel
Vergaderstoel

giroflex.com/313

giroflex 151
Bezoekersstoel

giroflex.com/151

giroflex 353
Bureaustoel
Vergaderstoel
Bezoekersstoel

giroflex.com/353

giroflex 10
Stakruk

giroflex.com/10

Online-Konfigurator
Ihr Giroflex wird ganz persönlich. Über den  
Online-Konfigurator haben Sie direkt und einfach  
Zugang zu unserer vielfältigen Produkt- und  
Ausstattungspalette.

giroflex.com/konfigurator

Online configurator
Uw Giroflex wordt strikt persoonlijk. Via de online  
configurator heeft u nu rechtstreeks en onmiddellijk  
toegang tot ons veelzijdige assortiment producten  
en uitvoeringen.

giroflex.com/configurator
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Een relatie voor het leven. Sinds 1998 hebben  
meer dan vier miljoen consumenten gekozen voor de 
giroflex 64. Dat is zonder twijfel te danken aan zijn 
hoogwaardige materialen, zijn uitstraling, zijn zorgvuldige 
productie, zijn perfecte ergonomie en zijn duurzaamheid. 
Zijn tijdloze zitcomfort inspireert telkens weer opnieuw. 
De bureaustoel giroflex 64 is verkrijgbaar in standaard-  
of comfortbekleding, verschillende zitbreedtes en rug-
hoogtes, diverse armleuning varianten en verscheidene 
kleuren. Extra opties bieden veel mogelijkheden  
om de giroflex 64 individueel vorm te geven. Design:  
Walser Design / Paolo Fancelli

Uitrustingsvarianten

 Directiefauteuil Bureaustoel

Zit bekleed comfort bekleding stof / leder stof / leder

Rug comfort bekleding  bekleed 

Armleuningen vast / 3D / 4D  zonder / vast / 1D / 3D / 4D

Voet Vijfarmige Vijfarmige
 aluminium poedercoating of gepolijst aluminium poedercoating of gepolijst

Wielen Wielen 50 / 65mm Wielen 50 / 65mm 
 kunststof zwart of met metaal omhulsel chroom kunststof zwart of met metaal omhulsel chroom

Verdere opties Hoofdsteun, kleerhanger, afdekkap gasveer, verzwaarde Comfort bekleding, kleerhanger, afdekkap gasveer,  
 tegendruk ruginstelling, armleuningen met bekleding, verzwaarde tegendruk ruginstelling, armleuningen  
 beklede rugschaal, lendensteun in diepte verstelbaar,  met bekleding, beklede rugschaal, zitdiepte 
 mechaniek in armleuningdragers gepolijst, antistatische verstelbaar 5cm, lendensteun in diepte verstelbaar,  
 uitrusting armleuningdragers gepolijst, antistatische uitrusting

giroflex 64
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Elegant met een sterk karakter. De giroflex 68 
combineert sprekend en tijdloos design met technisch 
verfijndheid. Deze bureaustoel straalt rationaliteit en  
industrieel design uit in combinatie met persoonlijkheid. 
Op basis van dezelfde onderbouw kunnen de bureau-
stoelen in talrijke comfortabele uitvoeringen worden sa-
mengesteld. Toch komt de eigenheid van de giroflex 68 
steeds terug in de geprofileerde Y-steun en in haar 
diepgaande technieken. Design: Paolo Fancelli

Uitrustingsvarianten

 Bureaustoel

Zit bekleed stof / leder

Rug bekleed / 3D-spacer fabric

Armleuningen zonder / vast / 3D / 4D 

Voet Vijfarmige
 kunststof / aluminium poedercoating of gepolijst

Wielen Wielen 65mm
 kunststof zwart of met metaal omhulsel chroom

Verdere opties Comfort bekleding, kleerhanger, hoofdsteun,  
 afdekkap gasveer, armleuningen met softpad,  
 zithelling instelbaar, lendensteun in diepte  
 verstelbaar, NPR-Model, mechaniek / Y-Steun /  
 armleuningdragers gepolijst, antistatische uitrusting

giroflex 68
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Uitrustingsvarianten

 Bureaustoel Vergaderstoel

Zit bekleed stof / leder stof / leder

Rug bekleed / 3D-spacer fabric bekleed / 3D-spacer fabric

Armleuningen zonder / vast   zonder / vast 

Voet Vijfarmige aluminium  Vierarmige aluminium 
 gepolijst of poedercoating gepolijst of poedercoating

Wielen / Glijders Wielen 65mm Wielen 65mm / Glijders 
 kunststof zwart of met metaal omhulsel chroom kunststof zwart of met metaal omhulsel chroom

Verdere opties Zittingdrager en rugleuningdrager gepolijst, draaizuil Zittingdrager en rugleuningdrager gepolijst, 
 chroom, antistatische uitrusting draaizuil chroom, conferentiezuil incl. hoogteverstel-
  ling of terugdraaimechanisme  
 

The chair to share. De giroflex 313 stelt zich volauto-
matisch in. Optimaal en uiterst comfortabel, vooral  
als meerdere personen een werkplek delen. Het unieke 
Balance Move systeem in de zitmechaniek maakt  
deel uit van het design en garandeert gezond, ergono-
misch zitten. De doordachte vormgeving is gericht  
op de onbeperkte beweeglijkheid van een kogel, en stelt 
daarbij de mens centraal. Dankzij de diversiteit van  
de bekledingsmaterialen – uiteenlopend van 3D-spacer 
fabric tot hoogwaardig leer – laat de giroflex 313 zich  
in elk ruimteconcept integreren. De hoogwaardigheid 
van de materialen en de afwerking laten elke werkplek 
stralen. Design: Paolo Fancelli

giroflex 313
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Uitrustingsvarianten

 Bureaustoel Vergaderstoel Bezoekersstoel

Zit bekleed stof / leder stof / leder stof / leder

Rug bekleed / 3D-spacer fabric bekleed / 3D-spacer fabric bekleed / 3D-spacer fabric

Armleuningen zonder / vast / 2D / 4D met / zonder  met / zonder 

Voet Vijfarmige Vijfarmige / vierarmige  Viervoeter / Sledeframe
 kunststof / aluminium kunststof / aluminium  Staal poedercoating of verchroomd 
 poedercoating of gepolijst poedercoating of gepolijst  

Wielen / Glijders Wielen 50 / 65mm kunststof zwart Wielen 50 / 65mm / Glijders kunststof Kunststof glijders / vilt glijders
 of met metaal omhulsel chroom zwart of met metaal omhulsel chroom

Verdere opties Kleerhanger, hoofdsteun, zitkussen Zuil verchroomd, conferentiezuil incl.
 3D-Move, comfortzuil, zithelling hoogteverstelling in terugdraaimechanisme
 instelbaar, lendensteun in diepte verstel- 
 baar, NPR-Model, antistatische uitrusting 
 

Creëert vrije zichtlijnen en is flexibel. Geen dage-
lijkse sleur meer. De serie giroflex 353 zorgt voor  
kleurrijke accenten en een goede stemming, zowel op 
het werk als in huis. Hij combineert de nieuwste ont-
wikkelingen op het gebied van de ergonomie met een 
modern 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. 
Het mechanisme kan handmatig worden ingesteld op 
individuele behoeften. Design: Paolo Fancelli

giroflex 353
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Uitrustingsvarianten

 Bureaustoel Vergaderstoel Bezoekersstoel

Zit bekleed stof / leder stof / leder net / stof / leder

Rug  net / tricot net / tricot net / tricot

Armleuningen zonder / vast / 2D / 4D met met / zonder 

Voet Vijfarmige vierarmige voet Sledeframe
 kunststof / aluminium  aluminium poedercoating of gepolijst Staal poedercoating of verchroomd 
 poedercoating of gepolijst  

Wielen / Glijders Wielen 50 / 65mm kunststof zwart Wielen 50 / 65mm / Glijders kunststof zwart Kunststof glijders / vilt glijders
 of met metaal omhulsel chroom of met metaal omhulsel chroom

Verdere opties Verstelbare zitdiepte 5cm, lendensteun  Armleuningbeschermer,  Armleuningbeschermer
 in hoogte verstelbaar conferentiezuil incl. hoogteverstelling in
  terugdraaimechanisme 

De cirkel is rond. De serie giroflex 434 overtuigt  
zowel in het bedrijfsleven als bij u thuis. Hij combineert 
een heldere vormgeving en een sportieve uitstraling 
aan hoog comfort en variabele functies. De dubbelwan-
dige en versterkte structuur van het netweefsel zorgt 
voor een hoge stabiliteit en stevigheid. De open structuur 
biedt een hoge luchtdoorlatendheid en past zich  
optimaal aan de geometrische rugvorm aan. Design: 
greutmann bolzern designstudio

giroflex 434
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Fair play van A tot Z. Wie vertrouwt op de giroflex 545, 
zit goed. Hij heeft een lichte uitstraling en een moderne 
vormgeving, is met zijn kleurenrijkdom inspirerend voor 
elk kantoor. Hij heeft veel elan en past naadloos in 
klassieke en moderne kantoorlandschappen. Uiteraard 
laat hij ook ergonomisch niets te wensen over: in  
combinatie met zijn technische perfectie biedt de  
giroflex 545 optimale ondersteuning in elke zithouding 
en is daarom zeer comfortabel. Design: Paolo Fancelli

Uitrustingsvarianten

 Bureaustoel

Zit bekleed stof / leder

Rug bekleed 

Armleuningen zonder / vast / 2D / 4D

Voet Vijfarmige
 kunststof / aluminium poedercoating of gepolijst

Wielen Wielen 50 / 65mm 
 kunststof zwart of met metaal omhulsel chroom

Verdere opties Comfort bekleding, Hoofdsteun, Afdekkap gasveer,  
 verzwaarde tegendruk ruginstelling, antistatische  
 uitrusting, mechaniek / zit- en rugschaal uitvoering  
 lichtgrijs

giroflex 545
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De tijdloze keuze. De stoel voor moderne en kritische 
klanten. De giroflex 151 is even rechtlijnig als veelzijdig. 
Een contrast in een traditionele omgeving. Een team-
speler in een heldere, eigentijdse architectuur. De stoel 
laat bewust zijn constructie zien. Net als de vorm en  
de functie, vormen de zitschaal en de stoelpoten een 
eenheid. Op de giroflex 151 zit je zelfs na lange tijd nog 
plezierig. De rug van de zitkuip absorbeert de bewe-
gingen. De bekledingsvariant zorgt voor extra comfort. 
Design: Paolo Fancelli

Uitrustingsvarianten

 Bezoekerstoelen

Schalen kunststof / houten

Armleuningen met / zonder

Voet Viervoeter / sledeframe
 Staal poedercoating of verchroomd

Glijders kunststof / vilt

Verdere opties Rijverbinder, zit- en rugbekleding

giroflex 151
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Uitrustingsvarianten

 Stakruk

Zit bekleed stof / integraalschuim

Voet aluminium poedercoating, en rubberen schotelvoet

Opties Kegel bekleed

Actief zitten. De giroflex 10 stakruk brengt een  
gezonde dynamiek in het zitten. Staand zitten met de 
giroflex 10 bevordert het evenwicht, versterkt de  
spieren en ontlast tevens de wervelkolom en voorkomt 
een slechte houding. Dit verbetert de fysieke en mentale 
behendigheid en daarmee de prestaties. De kruk is 
verkrijgbaar met diverse bekleding en past daarom 
goed in iedere omgeving. Hij vormt een perfecte  
aanvulling op de werkplek, vergaderzaal of ontmoe-
tingsruimte met statafels. Design: Zemp + Partner  
Design, update by Paolo Fancelli

giroflex 10
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Assortiment Adapt

24-uurs
Waar 24 uur en  
7 dagen per week  
gewerkt wordt

giroflex.com/24uurs

Kassa
Voor gebruik op  
de kassa-afdeling

giroflex.com/kassa

Reha
Na heupgewricht-
operaties voor  
coxartrosepatienten

giroflex.com/reha

Laboratorium
Voor medische,  
chemische en biolo - 
gische omgeving

giroflex.com/laboratorium

Cleanroom
Voor gebruik  
in cleanrooms

giroflex.com/cleanroom

giroflex 60

giroflex 64

giroflex 353

giroflex 63

giroflex 63

giroflex 64giroflex 63

giroflex 64

 voetensteun

giroflex 64

giroflex 33

Giroflex maakt sinds juli 2017 deel uit van de Flokk 
Group. Flokk is marktleider in Europa op het gebied van 
ontwerp, ontwikkeling en productie van kantoormeubi-
lair. Flokk is de trotse eigenaar van de merken HÅG, 
RH, Giroflex, BMA, Offecct, RBM, Profim en Malmstolen. 
Ongeveer 2.500 medewerkers werken samen aan de 
realisatie van de visie: Inspire great work. 
 
Het hoofdkantoor is gevestigd in Oslo, Noorwegen, 
met productielocaties in Røros (Noorwegen), Zwolle 
(Nederland), Koblenz (Zwitserland), Turek (Polen) en in 
Tibro, Nässjö en Hunnebostrand (Zweden). Daarnaast 
zijn er verkoopkantoren in Noorwegen, Zweden,  
Denemarken, Duitsland, België, Nederland, Engeland, 
Frankrijk, Zwitserland, Singapore, de Verenigde Staten, 
China en in Australië. Flokk producten worden verkocht 
in meer dan 50 landen.

Contact België
Flokk nv/sa
+32 (0)800 82 614 
info-be@flokk.com

www.giroflex.com
www.flokk.com
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