
Linq Çalışma koltuğu  Swivel chair

Tasarım:
Jonathan Prestwich

Linq, yüksek sınıf konferans salonları ve ofis içerisindeki diğer iletişim alanlarında 
kullanılabilecek zarif bir koltuktur. Koltuğun iskeletine görünmeyecek şekilde 
yerleştirilen, kullanıcının arkasına yaslanmasını sağlayan koltuk fonksiyonları 
basitleştirilerek yükseklik ayarlama ve tilt mekanizması tekrar düzenlendi. Kullanım 
kolaylığı, ortak alanlar ve çalışma alanları için Linq’i ideal kılar. Linq çalışma koltukları 
5 ayaklı olup, tekerlek ve pingo seçenekleri bulunmaktadır. Gergin file sırt yapısıyla 
nefes alabilen ve transparan özelliklere sahiptir. Bu da koltuğa, hafif ve zarif bir 
görünüm sağlar. Ayrıca, döşemeli kumaş seçeneği de bulunmaktadır.

Linq is an elegant swivel chair for high-class conference rooms and other communication
areas in the offi ce. The chairs functions have been scaled back to a simple
height adjustment function and an intelligent tilting mechanism which is integrated
invisibly into the seat shell, allowing the user to lean back comfortably. Its ease of use
also makes Linq ideal as a universal swivel chair for shared and team workstations.
Linq is available with a five-pronge base for use as a universal swivel chair, there is a 
choice of glides or castors. The stretched mesh fabric of the backrest is breathable and 
alsotransparent, thus giving the chair a lightweight, elegant appearance. Linq is also
available with an upholstered stretch cover. 

1_Mekanizma  Mechanism

_1 Hareketli mekanizma
Tilting mechanism

3_Font iskeleti  Seat shell

_1 Siyah font iskeleti
Seat shell black

4_Opsiyonlar  Options

_1 Açık gri font iskeleti
Seat shell light grey

_2 Ceket askılığı
Coat hanger

5_Ayak  Base

_1 5 ayaklı, siyah plastik, tekerlekli 
| pingolu
5-pronge base, black plastic, 
castors|glides

_2 5 ayaklı, alu| polisajlı, tekerlekli 
| pingolu
5-pronge base, alu | polished, 
castors| glides

2_Sırt | font  Back | seat

_1 File sırt, file font
Back mesh, seat mesh

_2 File sırt, döşemeli font
Back mesh, seat upholstered

_3 Döşemeli sırt, file font
Back upholstered, seat mesh

_4 Döşemeli sırt, döşemeli font
Back upholstered, seat 
upholstered

1_1 Hareketli mekanizma  Tilting mechanism V

2_1 File sırt, file font  Back mesh, seat upholstery with mesh cover V
  _2 File sırt, döşemeli font  Back mesh, seat upholstered V
  _3 Döşemeli sırt, file font  Back upholstered, seat upholstery with mesh cover v
_4 Döşemeli sırt, döşemeli font  Back upholstered, seat upholstered v

3_1 Siyah font iskeleti  Seat shell black V

4_1 Açık gri font iskeleti  Seat shell light grey v
  _2 Ceket askılığı, siyah, siyah font iskeleti ile kullanımlar için  Coat hanger, black, for use with black seat shell v
_3 Ceket askılığı, açık gri, açık gri font iskeleti ile kullanımlar için  Coat hanger, light grey, for use with light grey seat shell v

5_1 5 ayaklı, siyah plastik, tekerlekli  5-prong base, black plastic, castors V
  _2 5 ayaklı, siyah plastik, pingolu  5-prong base, black plastic, glides V
  _3 5 ayaklı, aluminyum I polisajlı, tekerlekli  5-prong base, black aluminium | polished, castors v
  _4 5 ayaklı, aluminyum I polisajlı, pingolu  5-prong base, black aluminium | polished, glides v
  _5 Yumuşak zeminler için ring tekerlekler  Ring castors for soft floors v
  _6 Sert zeminler için ring tekerlekler  Ring castors for hard floors v
  _7 Yumuşak zeminler için kapüşonlu tekerlekler  Hooded castors for soft floors v
  _8 Sert zeminler için kapüşonlu tekerlekler  Hooded castors for hard floors v
  _9 Yumuşak zeminler için tekerlekler  Castors for soft floors V
_10 Sert zeminler için tekerlekler  Castors for hard floors V

Standart  Standard
Opsiyonel  Optional

V
v 



741741

42
0 

- 5
5596

5 
- 1

10
5

52
1

Tasarım: Jonathan Prestwich
Linq 

Girsberger AG, Bützberg, CH
Girsberger GmbH, Wien, A
Girsberger France, Paris, F
Girsberger GmbH, Endingen, D
Girsberger Benelux BV, Amsterdam, NL
Tuna Girsberger Tic. AS Silivri, TR

girsberger@superonline.com
www.girsberger.com
www.tunaofis.com

5 yıl garanti
5 year guarantee

Linq
Boyutlar  Dimensions

Sırt Backrest Kullanışlı file kumaş  Comf. style mesh fabric

01 Gri 
01 Gray

02 Mavi 
02 Blue

03 Turuncu 
03 Orange

04 Yeşil 
04 Green

05 Siyah 
05 Black

 

 
Mevcut tüm kumaş ve deri kolleksiyonları "Renkler ve kumaş" kartelasında mevcuttur.  
A complete overview of all the available fabric end leather collections is avaible in the "Colours & Collections".
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