Jack

De zithoogte
Met de hendel rechts onder de zitting
kunt u de hoogte instellen: druk de hendel naar boven en laat hem weer los op
het moment dat u de gewenste zithoogte
heeft bereikt.

Zo wordt uw Jack juist onderhouden
Alle mechanische en bewegende delen
van de Jack zijn onderhoudsvrij. De bekleding kunt u met een borstel en een
textielschoonmaakmiddel reinigen. Nappaleer: Af en toe met een beetje water
schoonmaken, met schoon water afnemen, goed laten drogen en met een wollen lap nawrijven. Geen schoonmaakmiddelen gebruiken! Wanneer men de stoel
op tapijt gebruikt verdient het aanbeveling om af en toe de pluizen uit de wielen
te verwijderen.

Veiligheid
De constructie van de Jack is gebaseerd
op de internationale veiligheidsnormen
en eisen en de jarenlange know-how van
Girsberger in de zitmeubeltechniek. Jack
is ontworpen als zitplek achter een bureau voor één persoon. Voor alle overige
toepassingen is Girsberger niet aansprakelijk. Laat kinderen niet zonder toezicht
in de buurt van Jack spelen. De gasveer
mag niet verhit of met geweld geopend
worden. Reparatie aan de gasveer mag
alleen worden uitgevoerd door geschoolde vakmensen. Standaard is de stoel uit-

gevoerd met wielen voor tapijt. Optioneel
zijn zachte wielen voor een harde vloer,
deze zijn te herkennen aan het gekleurde
loopvlak, of glijders voor een harde of
zachte vloer.

Garantie
Wij bieden op al onze zitmeubelen een
garantie volgens de wettelijke aansprakelijkheid. De garantieperiode is bepaald in
de respectievelijke handelsvoorwaarden.
Bekledingsmaterialen, wielen en glijders
zijn uitgesloten van de garantie.

Veel plezier met de Jack van Girsberger!

Girsberger Werke
mit Ausstellungszentren

Schweiz, CH-4922 Bützberg
Tel. +41 62 958 58 58

Usines Girsberger
avec centre d’exposition

Deutschland, D-79346 Endingen
Tel. +49 7642 68 98 0

Stabilimenti Girsberger
con centri espositivi

Türkei, 34580 Istanbul
Tel. +90 212 715 23 24

Fábricas Girsberger		
con sala de exposición		
Girsberger plants		
with showrooms		
Girsberger meubelfabrieken		
met schowrooms		

Girsberger Niederlassungen
mit Ausstellungszentren

Deutschland, D-20457 Hamburg
Tel. +49 172 620 96 06

Filiales Girsberger
avec centre d’exposition

Frankreich, F-75013 Paris
Tel. +33 1 43 35 22 21

Filiali Girsberger
con centri espositivi

Benelux, NL-1014 AN Amsterdam
Tel. +31 20 696 81 97

Sucursales Girsberger
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Türkei, 34580 Istanbul
Tel. +90 212 715 23 24

Girsberger subsidiaries
with showrooms

Türkei, Taksim - Beyoğlu Istanbul
Tel. +90 212 401 35 35

Girsberger vertegenwoordigingen
met schowrooms
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