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Design:
Greutmann 
Bolzern

Simplex 3D

3_Colours  Kleuren

4_Base  Onderstel

2_Upholstered  Gestoffeerd

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

1_Mechanism  Mechaniek

_9  5-prong base, foot ring, black 
alu|polished, castors|glides 
5-teens kruisvoet, voetenring, alu 
zwart|gepolijst, wielen|glijders

_1  3D movement mechanism 
3D bewegingsmechaniek

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

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

_4  5-prong base, footrest, black 
alu|polished, castors|glides 
5-teens kruisvoet, voet-
steun, alu zwart|gepolijst, 
wielen|glijders

Swivel chair  Bureaustoel

OPMEP 50OPMEP 35 OPMEP 40

OPMEP 03OPMEP 49 OPMEP 66

_2 bicolour  Tweekleurig_1 Monochrome  Éénkleurig

Stool  Hocker



Simplex 3D is a universal, multifunctional swivel chair combining simple and intuitive opera-
tion with three-dimensional movement. Similar to a sitting ball, the user is constantly moving 
and adopting different positions.
With its ease of use, Simplex 3D is intended mainly for temporary use – in today’s increas-
ingly mobile and dynamic working environment.
Simplex 3D also brings a more homely touch to the workplace. The seat and backrest are 
fully upholstered with fabric and are ideal for two-tone versions to add a splash of colour to 
the office.

Simplex 3D is een breed inzetbare, multifunctionele draaistoel die eenvoudige, intuïtieve 
bediening combineert met driedimensionale flexibiliteit. Net als bij een fitness bal, ben je 
constant in beweging en neem je verschillende houdingen aan.
Simplex 3D is eenvoudig in gebruik en is vooral bedoeld voor tijdelijk gebruik - in een  
werkomgeving welke steeds mobieler en dynamischer wordt.
Daarnaast brengt Simplex 3D de huiselijke sfeer naar de werkomgeving. De zitting en  
rugleuning zijn volledig gestoffeerd en zijn uitermate geschikt voor duo stoffering zodat u 
kleurrijke accenten in uw kantoor aan kunt brengen.

High stool  Hoge stoel

1_1 3D movement mechanism  3D bewegingsmechaniek v

2_1 Upholstered monochrome  Éénkleurig gestoffeerd v
  _2 Upholstered bicolour  Tweekleurig gestoffeerd v

3_1 6 upholstery colours, seat and backrest upholstery colours can be combined as required  6 stof kleuren, zit  en rug kussen kunnen verschillend gestoffeerd worden v

4_1 5-prong base, black plastic  5-teens kruisvoet, kunststof zwart v
  _2 5-prong base, black alu  5-teens kruisvoet, alu zwart v
  _3 5-prong base, polished alu  5-teens kruisvoet, alu gepolijst v
  _4 5-prong base footrest, polished alu, castors with weight-activated brakes  5-teens kruisvoet voetsteun, alu gepolijst, met bij belasting geremde wielen V
  _5 5-prong base footrest, polished alu, with glides  5-teens kruisvoet voetsteun, alu gepolijst, met glijders V
  _6 5-prong base footrest, black alu, castors with weight-activated brakes  5-teens kruisvoet voetsteun, alu zwart, met bij belasting geremde wielen V
  _7 5-prong base footrest, black alu, with glides  5-teens kruisvoet voetsteun, alu zwart, met glijders V
  _8 5-prong base foot ring, polished alu, castors with weight-activated brakes  5-teens kruisvoet voetenring, alu gepolijst, met bij belasting geremde wielen V
  _9 5-prong base foot ring, polished alu, with glides  5-teens kruisvoet voetenring, alu gepolijst, met glijders V
_10 5-prong base foot ring, black alu, castors with weight-activated brakes  5-teens kruisvoet met voetenring, alu zwart, met bij belasting geremde wielen V
_11 5-prong base foot ring, black alu, with glides  5-teens kruisvoet voetenring, alu zwart, met glijders V
_12 Hooded castors for soft floors  Wielen voorzien van velg voor zachte ondergrond v
_13 Hooded castors for hard floors  Wielen voorzien van velg voor harde ondergrond v
_14 Castors for soft floors  Wielen voor zachte ondergrond V
_15 Castors for hard floors  Wielen voor harde ondergrond V

Standard  Standaard v
Optional  Optioneel V
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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
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3-year guarantee 
3 jaar garantie

Dimensions  Afmetingen

Simplex 3D

Fabric colours  Stofkleuren

Simplex 3D swivel chair, high  Simplex 3D Bureaustoel hoog

Simplex 3D swivel chair  Simplex 3D Bureaustoel

Dimensions according to EN 1335. Information subject to change.
Afmetingen naar EN1335. Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

Seat and backrest upholstery  Zit en rug kussen

OPMEP 49 OPMEP 35 OPMEP 40 OPMEP 66 OPMEP 03 OPMEP 50
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