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Linq is an elegant swivel chair for high-class conference rooms and other communi-
cation areas in the office. The chairʼs 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-prong base for use as a universal swivel chair, or with a 
four-prong base for use as a conference swivel chair; there is a choice of glides or 
castors. The bar chair is also available with a choice of two bases: a black foot ring 
for use as a classic High stool, or a polished aluminium foot bar at the front for use 
with standing height tables. In both cases, there is an option of either glides or 
castors with brakes. The stretched mesh fabric of the backrest is breathable and also 
transparent, thus giving the chair a lightweight, elegant appearance. Linq is also 
available with an upholstered stretch cover.

Linq is een elegante bureaustoel, geschikt voor de representatieve vergaderruimte en 
andere communicatieve kantoorruimtes. De functies zijn teruggebracht tot een hoogte 
instelling en een intelligent neigmechaniek, welke onzichtbaar onder de zitting geïnte-
greerd is en een comfortabele beweging van de rugleuning mogelijk maakt. Door de 
eenvoudige bediening is Linq zeer geschikt voor de flexwerkplek. Voor gebruik op een 
flexwerkplek is Linq uitgerust met een vijfteensvoet, voor het gebruik in de vergader-
ruimte kan gekozen worden voor een vierteensvoet; voorzien van wielen of glijders. 
De hoge stoel is ook mogelijk met 2 verschillende voeten, met zwarte voetenring, als 
klassieke baliestoel of met een aluminium gepolijste voetenbeugel aan de voorkant 
voor aan een statafel. In beide gevallen kan men kiezen uit wielen of glijders. De net 
stof van de rug is lucht doorlatend en geeft de stoel een lichte en elegante uitstraling. 
Optioneel is de stoel ook uit te voeren met een gestoffeerde rug.

1_Mechanism  Mechaniek

_1 Tilting mechanism
Mécanisme d’inclinaison

3_Seat shell  Zitschaal

_1 Seat shell black
Zitschaal zwart

_2 Seat shell light grey
Zitschaal licht grijs

4_Options  Opties

_1 Coat hanger
Kleerhanger

2_Back | seat  Rug | zitting

_1 Back mesh, seat mesh
Rug net, zitting net

_2 Back mesh, seat upholstered
Rug net, zitting stof

_3 Back upholstered, seat mesh
Rug stof, zitting net

_4 Back upolstered, seat upholstered
Rug stof, zitting stof

5_Base  Onderstel

_1 4-prong base, black alu  
| polished, castors | glides
4-teens kruisvoet,  
alu zwart | gepolijst, 
wielen | glijders

_3 5-prong base, black 
plastic, castors | glides
5-teens kruisvoet, kunst-
stof zwart, wielen | glijders

_5 5-prong base, black alu 
| polished, castors | glides
5-teens kruisvoet,  
alu zwart | gepolijst, 
wielen | glijders

_7 Counter, black alu  
| polished, castors | glides
Baliestoel, alu zwart | ge-
polijst, wielen | glijders

_8 Five-prong base with foot rest, 
polished alu, castors | glides
5-teens kruisvoet met 
voetsteun, alu | gepolijst, 
wielen│glijders

Standard  Standaard
Optional  Optioneel

V
v 
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1_1 Tilting mechanism  Neigmechaniek V

2_1 Back mesh, seat upholstery with mesh cover  Rug net, zitting gestoffeerd met netweave V
  _2 Back mesh, seat upholstered  Rug net, zitting stof V
  _3 Back upholstered, seat upholstery with mesh cover  Rug stof, zitting gestoffeerd met netweave v
_4 Back upholstered, seat upholstered  Rug stof, zitting stof v

3_1 Seat shell black  Zitschaal zwart V
  _2 Seat shell light grey  Zitschaal licht grijs v

4_1 Coat hanger, black, for use with black seat shell  Kledinghanger, zwart, voor zitschaal zwart v
  _2 Coat hanger, light grey, for use with light grey seat shell  Kledinghanger, licht grijs, voor zitschaal licht grijs v

5_1 4-prong base, black aluminium | polished, castors  4-teens kruisvoet, alu zwart | gepolijst, wielen V
  _2 4-prong base, black aluminium | polished, glides  4-teens kruisvoet, alu zwart | gepolijst, glijders v
  _3 5-prong base, black plastic, castors  5-teens kruisvoet, kunststof zwart, wielen V
  _4 5-prong base, black plastic, glides  5-teens kruisvoet, kunststof zwart, glijders V
  _5 5-prong base, black aluminium | polished, castors  5-teens kruisvoet, alu zwart | gepolijst, wielen v
  _6 5-prong base, black aluminium | polished, glides  5-teens kruisvoet, alu zwart | gepolijst, glijders v
  _7 Counter, black aluminium | polished, foot ring black, glides  Baliestoel, alu zwart | gepolijst, voetenring zwart, glijders v
  _8 Five-prong base with footrest, polished aluminium, castors with brakes  5-teens kruisvoet met voetsteun, alu gepolijst, geremde wielen v
  _9 Five-prong base with footrest, polished aluminium, glides  5-teens kruisvoet met voetsteun, alu gepolijst, glijders v
_10 Ring castors for soft floors  Ringwielen voor zachte ondergrond V
_11 Ring castors for hard floors  Ringwielen voor harde ondergrond 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 for zachte ondergrond v
_15 Castors for hard floors  Wielen for harde ondergrond v

5_Base  Onderstel

_1 4-prong base, black alu  
| polished, castors | glides
4-teens kruisvoet,  
alu zwart | gepolijst, 
wielen | glijders

_3 5-prong base, black 
plastic, castors | glides
5-teens kruisvoet, kunst-
stof zwart, wielen | glijders

_5 5-prong base, black alu 
| polished, castors | glides
5-teens kruisvoet,  
alu zwart | gepolijst, 
wielen | glijders

_7 Counter, black alu  
| polished, castors | glides
Baliestoel, alu zwart | ge-
polijst, wielen | glijders

_8 Five-prong base with foot rest, 
polished alu, castors | glides
5-teens kruisvoet met 
voetsteun, alu | gepolijst, 
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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

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

3-year guarantee
3 jaar garantie
3-year guarantee
3 jaar garantie

Linq
Dimensions  Maten Swivel chair  Bureaustoel Conference swivel chair  Conferentiedraaistoel High stool Hoge stoel

Backrest  Rug TrimTex mesh fabric  Netweave TrimTex

01 Grey 
01 Grijs

02 Blue 
02 Blauw

03 Orange 
03 Oranje

04 Green 
04 Groen

05 Black 
05 Zwart

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

CO2 - neutral since 2015 and committed to continued improvements
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