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Kullanıcı dostu Camiro çalışma koltuğu serisi özellikle birçok çalışanın sıklıkla
aynı koltuğu kullandığı esnek çalışma alanları için tasarlanmıştır. Bu nedenle
fonksiyonel Camiro çalışma koltuğunda otomatik ağırlık ayarlı senkronize bir
mekanizma mevcuttur. Koltuğun gövdesine entegre edilmiş ergonomik
çalıştırma kollarına erişim kolaylığı, font yüksekliğinin, derinliğinin ve eğim
fonksiyonunun hızlı ve sezgisel olarak ayarlanabilmesini sağlar. Camiro çalışma
koltuğun en çarpıcı özelliği özgün sırt iskeletidir. Kullanıcının sırtı için konforlu
bir destek sağlayan yarı şeffaf bir ağ ile kaplıdır. Misafirler için istiflenebilen veya
istiflenemeyen iskelet seçeneğiyle misafir koltukları mevcuttur.

The user-friendly Camiro swivel chair range was specially designed for ﬂexible
workplaces, where several employees will often use the same chair. For this
reason, the functional Camiro swivel chair has a synchronous mechanism with
automatic weight adjustment. The seat height, depth and tilt function can be
adjusted quickly and intuitively, as the ergonomic operating controls integrated
into the seat shell are easy to reach. The distinctive back frame is the most
striking feature of the Camiro swivel chair. It is covered with a semitransparent
net which provides comfortable support for the user’s back. There is a
cantilever chair for visitors with a choice of stackable or non-stackable frame.

Çalışma koltuğu Swivel chair

1_Mekanizma Mechanism
_1 Senkronize mekanizma
Synchronous mechanism

_2 Font derinliği ayarı
Seat depth adjustment

2_Sırt Backrest
_1 File sırt
Mesh backrest

_2 Döşemeli sırt
Upholstered backrest

_3 Döşemeli sırt, yüksek
Upholstered backrest, high

_4 Başlıklı döşemeli sırt, yüksek
Upholstered backrest,
high with headrest

3_Kolçaklar Armrests
_1 Tek yönlü hareketli kolçak
1D armrests

_3 3D | 4D Yönlü hareketli T kolçak
3D | 4D T-shaped armrests

_7 2D Yönlü hareketli ring kolçak
2D ring-shaped armrests

4_Seçenekler Options

1_1 Senkronize mekanizma, otomatik yay gerilim ayarı Synchronous mechanism, automatic spring tension adjustment
_2 Font derinliği ayarı 70 mm Seat depth adjustment 70 mm
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2_1
_2
_3
_4

File sırt Mesh backrest
Döşemeli sırt Upholstered backrest
Döşemeli sırt, yüksek Upholstered backrest, high
Başlıklı döşemeli sırt, yüksek Upholstered backrest, high with headrest
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3_1
_2
_3
_4
_5
_6
_7

Tek yönlü kolçak, poliüretan 1D armrests, polyurethane top
Tek yönlü kolçak, döşemeli 1D armrests, upholstered top
3 yönlü T kolçak, poliüretan 3D T-shaped armrests, polyurethane top
3 yönlü T kolçak, döşemeli 3D T-shaped armrests, upholstered top
4 yönlü T kolçak, poliüretan 4D T-shaped armrests, polyurethane top
4 yönlü T kolçak, döşemeli 4D T-shaped armrests, upholstered top
2 yönlü ring kolçak, plastik 2D ring-shaped armrests, plastic top
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4_1 Yüksekliği ayarlanabilir bel desteği (yalnızca file sırt için) Lumbar support height-adjustable (for back mesh only)
_2 File sırt için elbise askısı, siyah Coat hanger, black, for mesh backrest
_3 Döşemeli sırt için elbise askısı, siyah Coat hanger, black, for upholstered backrest
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5_1
_2
_3
_4

V
V
V
v
v
v
V
V

6_
_1 Bel desteği
Lumbar support

_2 Elbise askısı
Coat hanger

_3 Elbise askısı
Coat hanger

_2 5 ayaklı, siyah renk alüminyum
5-prong base, black
aluminium, castors

_3 5 ayaklı, alüminyum polisajlı
5-prong base, polished
aluminium, castors

_4 Ayak dayama çemberli 5 ayaklı,
siyah renk alüminyum, pingolu
Counter, black aluminium |
polished, glides

5 ayaklı, siyah plastik, tekerlekli 5-prong base, plastic black, castors
5 ayaklı, siyah alüminyum, tekerlekli 5-prong base, black aluminium, castors
5 ayaklı, polisajlı alüminyum, tekerlekli 5-prong base, polished aluminium, castors
Ayak dayama çemberli , 5 ayaklı siyah renk alüminyum, pingolu Counter, black aluminium | polished, foot ring black, glides
Yumuşak zeminler için kapüşonlu tekerlekler Hooded castors for soft floors
Sert zeminler için kapüşonlu tekerlekler Hooded castors for hard floors
Yumuşak zeminler için sert tekerlekler Hard castors for soft floors
Sert zeminler için yumuşak tekerlekler Soft castors for hard floors
Misafir koltuğu Visitor Chairs
İstiflenebilir ayak, krom kaplama Base stackable, chromium plated
İstiflenemeyen ayak, krom kaplama Base non-stackable, chromium plated
Bağlantı elemanı Coupling element
5 koltuk kapasiteli taşıyıcı Caddie for 5 chairs
Üniversal plastik pingo Universal plastic glides
Yumuşak pingo Felt glides
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5_Ayak Base
_1 5 ayaklı, plastik
5-prong base, plastic
black, castors

Standart Standard
Opsiyonel Optional

V
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Swivel chair

Çalışma koltuğu, yüksek
Swivel chair, high
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Misafir koltuğu
Cantilever chair
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Comf Style file kumaş Comf Style mesh fabric

Kod 4298

Kod 4299

Kod 4341

Kod 4306

Kod 4389

Kod 4308

Mevcut tüm kumaş ve deri kolleksiyonları, kumaş kartelamızda mevcuttur.
A complete overview of all the available fabric and leather collections is available in the fabric swatch.

Girsberger AG, Bützberg, CH
Girsberger France, Paris, F
Girsberger GmbH, Endingen, D
Girsberger Benelux BV, Amsterdam, NL
Tuna Girsberger Tic. AS Silivri, TR
mail@girsberger.com
www.girsberger.com
www.tunaofis.com

5 yıl garanti
5 year guarantee

