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Pablo Two-seater  Tweezits-bank Lounge chair  Zetel Stool  Hocker Side table  Bijzettafel Working table  Werktafel

Design:
Orlandini Design

Today, the office is no longer just a workplace. It is also a place to meet 
and should encourage collaboration and the exchange of knowledge. 
Pablo is ideal for furnishing meeting and quiet areas in modern offices.  
It is a range of sculptural upholstered furniture with a distinctive and 
pleasing shape. The upholstery can be supplied in two colours on 
request. Pablo is available as a two-seater, lounge chair and stool. The 
range also includes a side table and working table. Moreover, Pablo 
Modular can be arranged to form virtually any seating configuration.

Een bureau is tegenwoordig niet meer alleen maar een arbeidsplek, 
maar ook een ontmoetingsplek voor een betere  samenwerking  
en kennisuitwisseling. Pablo is zeer geschikt als ontmoetingsplek en 
een relaxruimte in een moderne inrichting.
Het is een combinatie van sierlijke stoffen en een eigenzinnige, mooie 
vorm. De stof is op aanvraag te verkrijgen in combinatie van 2 kleuren. 
Pablo is als tweezitter, zetel en hocker te verkrijgen. Aan vullend zijn  
een bijzettafel en een werktafel beschikbaar.
Met Pablo Modular kun je verschillende zithoeken creëren die in bijna 
alle mogelijke vormen opgesteld kunnen worden.

Two-seater Lounge chair  Stool Tables
1_Dimensions  Maten Tweezits-bank Zetel Hocker Tafels

2_Materials  Materiaal Tables  Tafels Steel  Staal Solid core tabletop  Volkern blad

Chromium-plated
Verchroomd

Black
Zwart RAL 9005

White
Wit RAL 9010

Upholstered  Gestoffeerd Fabric  Stof

Blazer
Tonus | Divina

3_Options  Opties

Universal plastic glides  Universele kunststofglijders V
Felt glides  Viltglijders v

Standard  Standaard
Optional  Optioneel

V
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Pablo is ideal for furnishing meeting and quiet areas in modern offices.
It is a range of sculptural upholstered furniture with a distinctive and
pleasing shape. The upholstery can be supplied in two colours on
request. Pablo is available as a two-seater, lounge chair and stool. The
range also includes a side table and working table. Moreover, Pablo
Modular can be arranged to form virtually any seating configuration.

Een bureau is tegenwoordig niet meer alleen maar een arbeidsplek,
maar ook een ontmoetingsplek voor een betere  samenwerking
en kennisuitwisseling. Pablo is zeer geschikt als ontmoetingsplek en
een relaxruimte in een moderne inrichting.
Het is een combinatie van sierlijke stoffen en een eigenzinnige, mooie
vorm. De stof is op aanvraag te verkrijgen in combinatie van 2 kleuren.
Pablo is als tweezitter, zetel en hocker te verkrijgen. Aanvullend zijn
een bijzettafel en een werktafel beschikbaar.
Met Pablo Modular kun je verschillende zithoeken creëren die in bijna
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Girsberger AG, Bützberg, CH
Girsberger France, Paris, F
Girsberger GmbH, Endingen, D
Girsberger Benelux BV, Amsterdam, NL
Tuna Girsberger Tic. AS Silivri, TR

mail@girsberger.com
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3-year guarantee
3 jaar garantie




