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Design:
Burkhard Vogtherr

Jack medium Jack medium

Jack is the name we give to our elegant family of chairs for different
uses – from dining and conference chairs, to swivel office and lounge
chairs. All the range’s available designs are surprisingly comfortable.
The secret to this is four flexible rubber cushions underneath the seat
shell that create a rocking movement when you lean back. The frames
and armrests come in solid stainless steel with either a brushed or
polished finish.
low laag

medium medium

Jack high Jack hoog

Jack is een elegante stoel familie met vele verschillende toepassingen
- aan de eettafel, om de vergadertafel, als bureaustoel op kantoor of als
lounge stoel. Alle varianten hebben één ding gemeen: ze zijn verrassend
comfortabel. Dit komt door de speciale platte, rubberen buffer bevestiging van de zitschaal aan het onderstel, dit zorgt voor een lichte kantelbeweging bij het achterover leunen. Het onderstel en de armleuningen
zijn van geborsteld of gepolijst chroomnikkelstaal.
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1_Dimensions Maten

Jack low Jack laag
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Stool Hocker
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2_Materials Materiaal
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Side table Bijzettafel
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Base options Onderstel opties
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Metal Metaal

Chromium-nickel
steel polished
Chroomnikkelstaal gepolijst
Upholstered Gestoffeerd

Chromium-nickel
steel brushed
Chroomnikkelstaal
geborsteld

Fabric Stof

Leather Leer

Blazer | Mood | Climatex Natura | Remix
Tonus | Steelcut Trio | Divina
Decovin

Scandinavian
Montana
*

3_Options Opties
Frame chromium-nickel steel brushed Onderstel chroomnikkelstaal geborsteld
Frame chromium-nickel steel polished Onderstel chroomnikkelstaal gepolijst
Castors for soft/hard floors Wielen voor zachte/harde ondergrond
Hooded castors for soft/hard floors Wielen voorzien van velg voor zachte/harde ondergrond
Plastic glides for soft/hard floors Kunststofglijders voor zachte/harde ondergrond
Steel glides for soft/hard floors Staalglijders voor zachte/harde ondergrond
Fabric or leather supplied Stof of leer aangeleverd
Non-swivel shell Schaal niet draaibaar
Swivel shell Schaal draaibaar
* Options Jack low | medium | high * Opties Jack laag | medium | hoog
** Options Jack Loungechair ** Opties Jack Loungechair

**
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Jack Loungechair

Jack stool Jack hocker

Jack side table Jack bijzettafel
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Girsberger GmbH, Endingen, D
Girsberger Benelux BV, Amsterdam, NL
Tuna Girsberger Tic. AS Silivri, TR

3-year guarantee
3 jaar garantie

mail@girsberger.com
www.girsberger.com

CO2 - neutral since 2015 and committed to continued improvements

