
Design: Mathias Seiler
G 125
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Swivel chair with four-prong base in wood Swivel chair with five-prong base in steel 
G 125 Bureaustoel met vierpoots voet van hout Bureaustoel met vijfteens onderstel van staal

Design:
Mathias Seiler

G 125 is a reinterpretation of the traditional wooden swivel chair. It evokes the early days when Girsberger 
made a name for itself as a specialist for chairs with its height-adjustable piano stools. The key element is 
simplicity – the chair has just a few functions and options for adjustment. It is thus a counterweight to mod-
ern swivel chairs, whose functions and options are being continuously expanded, but which appeal less and 
less to our senses. 
The G 125 comes with either wooden feet or steel feet on castors. Its U-shaped seat and backrest functions 
as a flexible torsion rod and allows the seat and back to rock comfortably – without any sophisticated tilting 
mechanism. The seat is made of either an upholstered seat board or a moulded wooden ring with transparent 
mesh covering, whilst the backrest is made of steam-moulded solid wood. The chair is made almost entirely 
at Girsberger’s Bützberg factory in Switzerland.

Met G 125 wordt de traditionele houten draaistoel opnieuw uitgevonden. Hij herinnert aan vroeger, toen 
Girsberger met een in hoogte verstelbare pianokruk zijn reputatie als stoelenspecialist verwierf. De stoel 
heeft maar een beperkt aantal functies en instelmogelijkheden. Daarmee staat hij in schil contrast met de 
hedendaagse bureaustoelen waar de functies en opties steeds uitgebreider worden maar die minder en 
minder onze zintuigen prikkelen. 
G 125 is verkrijgbaar met een houten voet of met een stalen vijfteens voet op wielen. De U vormige zitting en 
rug drager fungeert als een flexibele torsiestaaf en zorgt voor een comfortabele beweging van zitting en rug 
zonder gebruik te maken van een neigmechaniek. De zitting kan worden gestoffeerd of uitgevoerd worden 
met een massief houten ring die wordt bespannen met een netweave stof. De stoel wordt vrijwel volledig 
geproduceerd in de fabriek van Girsberger in het Zwitserse Bützberg. 

1_Dimensions  Maten Four-prong base  Vierpoots voet Five-prong base  Vijfteens onderstel

Edge, backrest, feet  
2_Materials  Materiaal Hoek, rug, voet Solid wood  Massief hout Mesh  Net Metal  Metaal

Oak 
Eiken

Walnut 
Noten 

Ash 
Essen

Ash black 
Essen zwart

Black 
Zwart

Steel chromed 
Staal verchroomd

 
Upholstered  Gestoffeerd Fabric  Stof Leather  Leer

Divina / Steelcut Trio / Tonus Scandinavian  
Montana  

 

3_Options  Opties

Black-stained ash  Essen zwart gebeitst v v
Universal plastic glides  Universele kunststofglijders  V
Felt glides  Viltglijders v
Hooded castors for soft floors  Wielen voorzien van velg voor zachte ondergrond V
Hooded castors for hard floors  Wielen voorzien van velg voor harde ondergrond v
Ring castors for soft floors  Ringwielen voor zachte ondergrond v
Ring castors for hard floors  Ringwielen voor harde ondergrond v

Measurements according to EN 1335. Information subject to alterations 
Maten volgens NEN-EN 1335. Informatie onder voorbehoud van wijzigingen

Standard  Standaard
Optional  Optioneel
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v 
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mail@girsberger.com
www.girsberger.com
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3-year guarantee 
3 jaar garantie




