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Bureaustoel
De gebruiksvriendelijke stoel Camiro A is speciaal ontwikkeld voor de flexwerkplek, waar vaak
meerdere gebruikers dezelfde stoel gebruiken. Om die reden is Camiro A uitgevoerd met een
synchroon mechaniek dat zich automatisch aan iedere gebruiker aanpast. Zithoogte, zitdiepte en
zit neig kunnen snel en makkelijk worden ingesteld omdat de bedieningsknoppen in de zitschaal
intuïtief geïntegreerd zijn en hierdoor makkelijk te bereiken. Het opvallende rug frame is het visuele
kenmerk van Camiro bureaustoel. Het is met een semi transparante netweave stof bespannen
welke de rug over een groot gebied ondersteunt. Er is een bijpassende sledestoel verkrijgbaar met
een stapelbaar of niet stapelbaar frame.
Zit
Synchroon mechaniek met automatische gewichtsinstelling
Zithoogte EN 1335 400 - 550 mm (met voetenring 610-780 mm)
Zitbreedte 472 mm
Zitdiepte 393 - 463 mm
Zitdiepteverstelling 70 mm
Zithoogteverstelling 150 mm
Rug
Rugleuning netweave
Rugleuning gestoffeerd
Armlegger
Armleggers 1D, opdek polyurethaan
Armleggers 1D, opdek gestoffeerd
Armleggers 3D-T-vormig, opdek polyurethaan
Armleggers 3D-T-vormig, opdek gestoffeerd
Armleggers 4D-T-vormig, opdek polyurethaan
Armleggers 4D-T-vormig, opdek gestoffeerd
Armleggers 2D ovaal, opdek kunststof
Frame
5 teens kruisvoet, kunststof zwart
5 teens kruisvoet, alu zwart of gepolijst
Baliestoel, alu zwart of gepolijst
Wielen voor zachte of harde ondergrond
Bekleding
Stoffen en leer uit de collectie van Girsberger in verschillende kwaliteitsgroepen.
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Varianten en accessoires
Lumbaalsteun in hoogte verstelbaar (netweave rug)
Lumbaalsteun, in hoogte en diepte verstelbaar (rug gestoffeerd)
Coat hanger, black
Wielen voorzien van velg
Maten

Informatie onder voorbehoud van wijzigingen.
Veiligheids- en belastingstest

Allgemeen
DIN EN ISO 9001 gecertificeerd en milieumanagement gecertificeerd volgens DIN EN ISO 14001. Alle
gebruikte materialen kunnen per soort gesplitst en gerecycled worden. Verdere downloads voor dit
product vindt u onder: www.girsberger.com/camiro
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