
TURN



ZINNIG ZITTEN

Ongemerkt zitten we de hele dag. Aan de ontbijttafel, onderweg naar 

kantoor, aan een werkplek, de eettafel... En aan het einde van de dag als 

we moe zijn van de hele dag zitten, zitten we voor de tv.

Teveel zitten veroorzaakt pijnklachten, overbelaste spieren, beschadigde 

tussenwervelschijven en vermoeidheid. Dat merken we pas als het te laat 

is. Moeten we dan de hele dag gaan staan? Nee, teveel staan is ook niet 

goed. Afwisselen wel. En ervoor zorgen dat als we zitten, we dan ook 

goed zitten.

MET GISPEN ZIT U GOED



TURN ZIT VERRASSEND GOED 

Gispen Turn is onderscheidend in design en eenvoud. Het slimme frame bestaat uit één geheel en netweave-

bespanning houdt het ontwerp strak. De hybride bewegingstechniek past zich automatisch aan het gewicht aan 

en zorgt voor comfort en bewegingsvrijheid.

TURN IS.... 

• Hoogteverstelbaar

• Verrijdbaar of op vloerglijders

• Uitgevoerd met netweave-bespanning

TURN DESIGN 

EN EENVOUD



Kunststof frame uit 1 stuk

Minimaal aantal onderdelen, 

bovendeel en basis

Netweave geeft 

rondom steun 

TURN IS SIERLIJK, 

FUNCTIONEEL 

EN DUURZAAM

DESIGNER PAUL BROOKS

“Bij stoelen werkt het net als bij mensen. De eerste indruk is zo belangrijk.” 

Een eenvoudige, lichtgewicht bureaustoel. Dat was het ontwerp waarmee Paul Brooks in de jaren tachtig aan het 

Londense Royal College of Art afstudeerde. Als designer voor meubelmerken heeft hij er nog steeds grote affiniteit 

mee. Stoelen hebben volgens hem een directe relatie met mensen. Ze geven vorm aan identiteit en dragen bij aan 

die belangrijke eerste indruk.

Brooks houdt van vormvrijheid. De kunst is volgens hem om een product te ontwerpen dat fraai oogt, complexe 

taken uitvoert en eenvoudig te bedienen is. Met internationale onderscheidingen als Red Dot, IDF, Good Design en 

Mix Designer of the Year bewijst hij over die gave te beschikken.

Het ontwerp van Turn zag Paul Brooks als een buitenkans. Zijn ervaringen met netweave-bespanning combineerde 

hij met zijn ideeën over kunststof frames. Het resultaat is een ogenschijnlijk eenvoudige bureaustoel die sierlijk, 

functioneel en duurzaam is. Alles klopt, tot in perfectie. 



GISPEN TURN

COMFORTABEL DESIGN STIMULEERT AFWISSELEN 

• Geschikt als conferentiestoel of lichte bureaustoel voor kortstondig 

werken

• Slechts één hendel voor zithoogteverstelling 

• Automatische gewichtsinstelling

• Flexibele netweave voor juiste drukverdeling 

HYBRIDE BEWEGINGSMECHANIEK

Het instellen van een stoel krijgt vaak geen prioriteit. Daarom heeft 

Turn een hybride bewegingsmechaniek dat past bij iedere gebruiker. 

Er hoeft niets te worden ingesteld. Turn past zich automatisch aan het 

lichaamsgewicht van de gebruiker aan. 

TURN COMFORTABEL 

EN FLEXIBEL DESIGN 



TURN DE COLLECTIE

Turn conferentiestoel is leverbaar in 3 uitvoeringen,  

met een zwart, middengrijs of een lichtgrijs kunststof frame.  

Het voetenkruis is in zwart of aluminium gepolijst leverbaar.

TURN HYBRIDE

Hybride bewegingsmechaniek met 

automatische gewichtsregeling en 

zithoogteverstelling

RUG 

Netweave

ZITTING 

Netweave

FRAME

RAL 9011 (zwart)

RAL 7016 (midden/donkergrijs)

RAL 7047 (lichtgrijs)

VOET 

Zwart kunststof of 

aluminium gepolijst

ARMLEGGERS

Geïntegreerd

WIELEN 

Hard voor zachte vloer

Zacht voor harde vloer

TURN MVO

Turn is een duurzaam product en past in elk interieur waarin het menselijk welzijn centraal staat. Het ontwerp 

van de stoel is erop gericht dit te ondersteunen en tegelijkertijd de milieubelasting te minimaliseren. Vanuit de 

gedachte “People, Planet en Profit” is Turn opgebouwd uit recyclebare materialen en zijn er tijdens de productie 

energiebesparende processen toegepast. Er is aandacht besteed aan beleving, emotie en interactie. Het resultaat 

is een hoogwaardig product op maat voor een persoonlijk interieur.  

ISO 26000 | ISO 9001 | ISO 14001 | EMAS | CO2 neutraal
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