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Design:
Martin Ballendat

The user-friendly Camiro swivel chair range was specially designed for flexible work-
places, 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.

De gebruiksvriendelijke stoelserie Camiro is speciaal ontwikkeld voor de flexwerkplek, 
waar vaak meerdere gebruikers dezelfde stoel gebruiken. Om die reden is Camiro 
uitgevoerd met een synchroon mechaniek dat zich automatisch aan iedere gebruiker 
aanpast. Zithoogte, zitdiepte en zitneig 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 de 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.

1_Mechanism  Mechaniek

_1 Synchronous mechanism 
Synchroon mechaniek

_2 Seat depth adjustment  
Zitdiepteverstelling 

5_Base  Onderstel

_1 5-prong base, plastic  
black, castors
5 teens kruisvoet,  
kunststof zwart, wielen

_2 5-prong base, black  
aluminium, castors
5 teens kruisvoet,  
alu zwart, wielen

_3 5-prong base, polished 
 aluminium, castors
5 teens kruisvoet,  
alu gepolijst, wielen

_4 Counter, black aluminium / 
 polished, glides
Baliestoel, alu zwart /  
gepolijst, glijders

Standard  Standaard
Optional  Optioneel

V
v 

3_Armrests  Armleggers

_1 1D armrests
Armleggers 1D

_3 3D T-shaped armrests
Armleggers 3D-T-vormig

_7 2D ring-shaped armrests
Armleggers 2D ovaal

4_Options  Opties

_1 Lumbar support 
Lumbaalsteun

_2 Coat hanger
Kleerhanger

_3 Coat hanger
Kleerhanger

2_Backrest  Rug

_1 Mesh backrest
Rugleuning netweave

_2 Upholstered backrest    
Rugleuning gestoffeerd

_3 Upholstered backrest, high  
Rugleuning gestoffeerd, hoog

_4 Upholstered backrest,  
high with headrest
Rugleuning gestoffeerd, 
hoog met hoofdsteun
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Swivel chair  Bureaustoel

1_1 Synchronous mechanism, automatic spring tension adjustment  Synchroon mechaniek, automatische gewichtsinstelling V
  _2 Seat depth adjustment 70 mm  Zitdiepteverstelling 70 mm V

2_1 Mesh backrest  Rugleuning netweave V
  _2 Upholstered backrest  Rugleuning gestoffeerd V
  _3 Upholstered backrest, high (available as of September 2015)  Rugleuning gestoffeerd, hoog (leverbaar vanaf september 2015) v
_4 Upholstered backrest, high with headrest (available as of September 2015)  Rugleuning gestoffeerd, hoog met hoofdsteun (leverbaar vanaf september 2015) v

3_1 1D armrests, polyurethane top  Armleggers 1D, opdek polyurethaan v
  _2 1D armrests, upholstered top  Armleggers 1D, opdek gestoffeerd v
  _3 3D T-shaped armrests, polyurethane top  Armleggers 3D-T-vormig, opdek polyurethaan v
  _4 3D T-shaped armrests, upholstered top  Armleggers 3D-T-vormig, opdek gestoffeerd v
  _5 4D T-shaped armrests, polyurethane top  Armleggers 4D-T-vormig, opdek polyurethaan v
  _6 4D T-shaped armrests, upholstered top  Armleggers 4D-T-vormig, opdek gestoffeerd v
  _7 2D ring-shaped armrests, plastic top  Armleggers 2D ovaal, opdek kunststof v

4_1 Lumbar support height-adjustable (for back mesh only)  Lumbaalsteun in hoogte verstelbaar (alleen voor netweave rug) v
  _2 Coat hanger, black, for mesh backrest  Kleerhanger, zwart, voor netweave rug v
  _3 Coat hanger, black, for upholstered backrest  Kleerhanger, zwart, voor rugleuning gestoffeerd v 

  
5_1 5-prong base, plastic black, castors  5 teens kruisvoet, kunststof zwart, wielen V
  _2 5-prong base, black aluminium, castors  5 teens kruisvoet, alu zwart, wielen V
  _3 5-prong base, polished aluminium, castors  5 teens kruisvoet alu gepolijst, wielen V
_4 Counter, black aluminium / polished, foot ring black, glides  Baliestoel, alu zwart / gepolijst, voetenring zwart, glijders v
_5 Hooded castors for soft floors  Wielen voorzien van velg voor zachte ondergrond v
_6 Hooded castors for hard floors  Wielen voorzien van velg voor harde ondergrond v
_7 Hard castors for soft floors  Wielen voor zachte ondergrond V
_8 Soft castors for hard floors  Wielen voor harde ondergrond v

Cantilever chair  Sledestoel
6_1 Base stackable, chromium plated  Onderstel stapelbaar, verchroomd V
  _2 Base non-stackable, chromium plated  Onderstel niet stapelbaar, verchroomd V
  _3 Coupling element  Koppelingselement v
  _4 Identification clip  Nummerings/tekst clip v
  _5 Caddie for 5 chairs  Stapelwagen voor 5 stoelen v
  _6 Universal plastic glides  Universele kunststofglijders V

_7 Felt glides  Viltglijders v5_Base  Onderstel

_1 5-prong base, plastic  
black, castors
5 teens kruisvoet,  
kunststof zwart, wielen

_2 5-prong base, black  
aluminium, castors
5 teens kruisvoet,  
alu zwart, wielen

_3 5-prong base, polished 
 aluminium, castors
5 teens kruisvoet,  
alu gepolijst, wielen

_4 Counter, black aluminium / 
 polished, glides
Baliestoel, alu zwart /  
gepolijst, glijders

Standard  Standaard
Optional  Optioneel

V
v 
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Camiro
Dimensions  Maten Swivel chair  Swivel chair, high Cantilever chair 

Bureaustoel Bureaustoel hoog Sledestoel
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Backrest  Rug Comf Style mesh fabric  Netweave Comf Style

Code 4298       Code 4299     Code 4341      Code 4306      Code 4389      Code 4308       

 

 

3-year guarantee
3 jaar garantie

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

mail@girsberger.com
www.girsberger.com

A complete overview of all the available fabric and leather collections is available in the ‘Colours & Collections’ folder
Een overzicht van alle stof en leersoorten vindt u in onze brochure „Colours & Collections“


