GIROFLEX

ADAPT
KASSA

Kleine voetenkruis voor smalle
kassaboxen
Verschillende zithoogten
Uitstekend zitcomfort
Neerklapbare rugleuning voor giroflex 63
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GIROFLEX APAPT
KASSASTOELEN
Gemaakt voor de verkoop. De
giroflex kassastoelen hebben maar
weinig ruimte nodig. Het voetenkruis
is extra klein gehouden. En toch kunt
u comfortabel werken en veilig zitten.
Alle modellen zorgen voor stabiliteit
en een uitstekende ergonomische
ondersteuning. De achterzijde van
het tweezone-zitprofiel ondersteunt
het bekken perfect, terwijl het
hellende voorste deel voor goede
bloedcirculatie in de benen zorgt. In
hoge kassaboxen zorgt de voetring
voor steun voor de benen. De voeten
worden aangenaam ondersteund in
een hoek van 90°.

De giroflex kassastoelen zijn ook
verkrijgbaar met een neerklapbare
rugleuning. Hierdoor kan de stoel
gemakkelijk onder de toonbank
worden opgeborgen om ruimte
vrij te maken. U hoeft niet meer te
kiezen tussen een staande of zittende positie, u kunt op ieder moment
switchen. Als achter de kassa zware
produkten van links naar rechts
verplaatst moeten worden, wordt
men optimaal ondersteund door het
zitprofiel. Bovendien is de zitpositie
van de giroflex kassastoel voor iedereen gemakkelijk in te stellen.

63-3580 met
inklapbare rugleuning

Synchroon-mechanisme
Free float met
vergrendeling

63-3080
→ Comfort bekleding
→ Lage rug
→ Vijfarmige aluminium
voet poedercoating
→ Wielen 50 mm

63-3580
→ Standaard bekleding
→ Hoge rug
→ Vijfarmige aluminium
voet poedercoating
→ Wielen 50 mm

64-3080
→ Standaard bekleding
→ Smalle zitting
→ Vijfarmige aluminium
voet poedercoating
→ Afdekkap gasveer
→ Wielen 50 mm

64-4080
→ Standaard bekleding
→ Brede zitting
→ Vijfarmige aluminium
voet poedercoating
→ Afdekkap gasveer
→ Wielen 50 mm

3

GIROFLEX ADAPT
KASSASTOELEN

Synchroon mechanisma

64-3080

64-4080

63-3080

63-3580

Afmetingen in cm
Zithoogte, ingezeten

39–51

39–51

39–51

39–51

Totale hoogte

91–110

91–110

81–100

94–113

./.26

./.26

47–54

47–54

38–45

51–58

Reductie volledige hoogte bij ingeklapte rug
Rughoogte
Rugbreedte

43

43

42

42

41.5–44

41.5–44

37–42

37–42

Zitbreedte

45

48.5

43

43

Totale breedte

62

62

62

62

0°–12°

0°–12°

0°–12°

0°–12°

Zitdiepte

Zithelling

giroflex adapt Kassastoelen: verkrijgbaar met standaard- of
comfortbekleding in diverse zitbreedtes en rughoogtes. Diverse
bekledingsmaterialen in verschillende kleuren. Aluminium gepolijst
of gepoedercoate vijfarmige voet. Optioneel met in hoogte verstelbare voetring, afdekkap gasveer en neerklapbare rugleuning. Met
verschillende zithoogtes en 50 mm wielen. Deze opties zijn altijd
alleen beschikbaar voor de specifieke modellen.
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