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Sedert de oprichting heeft Humanscale de weg bereid op het gebied 

van ergonomie en het creëren van welzijn op het werk. Vandaag 

de dag zijn we toonaangevend in de ontwikkeling van innovatieve, 

functionele producten waarbij de mens centraal staat.

Van stoelen tot zit/sta-oplossingen en monitorarmen en nog veel 

meer, Humanscale ontwikkelt functionele producten die zich 

aanpassen aan de behoeften van de gebruiker en niet andersom.

Over ons



Bij Humanscale zijn we van mening dat een goed ontwerp 

uitgaat van een concrete functie en een duidelijk nut. Als een 

bepaald ontwerp een functioneel probleem eenvoudig en 

elegant oplost, dan zal de eruit voortvloeiende vormgeving 

altijd oprecht en tijdloos zijn.

Onze design  
filosofie



Functionaliteit
Voor ons staat functionaliteit altijd voorop. Dat wil zeggen,  

de vorm die volgt op de functie is eerlijk, tijdloos en universeel 

toepasbaar in zowel New York, Helsinki of Singapore.



Eenvoud
Eenvoud en gebruiksgemak is de basis voor functionaliteit. Als een 

functie te ingewikkeld is in het gebruik, dan is het product eigenlijk 

disfunctioneel. Voor onze bureaustoelen bijvoorbeeld, gebruiken 

we geen complex veermechanisme maar zetten we het eigen 

lichaamsgewicht van de gebruiker en de wetten van de fysica in. Zodra 

iemand op een stoel van Humanscale gaat zitten, past de stoel zich 

automatisch aan zijn gewicht aan zonder dat de gebruiker iets hoeft 

aan te passen. Sterker nog, zelfs zonder het te weten.



Levensduur
We gebruiken alleen materialen en coatings die zeer duurzaam zijn. 

Hierdoor zien de producten er ook na jaren van intensief gebruik 

nog net zo goed uit als toen ze nieuw uit de verpakking kwamen.



Bewegen
Conventioneel kantoormeubilair heeft ons decennialang in 

statische, ongezonde houdingen gedwongen. Humanscale heeft 

daarentegen altijd producten ontwikkeld die zijn gericht op het 

bevorderen van beweging en welzijn op de werkplek. Producten die 

zich aan de gebruiker aanpassen, spontaan bewegen stimuleren en 

daarmee het comfort verhogen en de productiviteit verbeteren.



Zitm
eubilair



Door er bijna 1 kg aan afgedankte visnetten in te verwerken, is Smart 

Ocean een goed voorbeeld van onze visie op duurzaam produceren. Net 

als bij de Diffrient Smart bureaustoel, wordt ook bij deze stoel de Form 

Sensing Mesh-technologie ingezet, die zich automatisch aan de gebruiker 

aanpast. Hierdoor biedt de stoel optimale ondersteuning in elke houding 

alsof deze speciaal voor de gebruiker is gemaakt. Smart Ocean heeft een 

tijdloze vorm en past in elke werkomgeving.

In 2016 is Humanscale een samenwerking gestart met Bureo - een 

snelgroeiende organisatie die is gericht op het ontwikkelen van innovatieve 

oplossingen om plastic vervuiling in oceanen tegen te gaan. De grondstof 

die wordt gebruikt voor de productie van Smart Ocean is afkomstig 

van het Net Positiva-programma van Bureo. Smart Ocean is de eerste 

ergonomische bureaustoel gemaakt van gerecyclede visnetten.
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VISNETTEN PELLETS STOELEN



BINNENKORT 

LEVERBAAR

conference
Door de technische mogelijkheden van 

de originele Smart bureaustoel van Niels 

Diffrient te combineren met kwalitatief 

hoogwaardige uitvoeringen, brengt 

Humanscale met Smart Conference 

ergonomie en comfort naar de directiekamer. 

De elegante vorm voorzien van hoogwaardige 

leer voldoet aan de specifieke eisen van 

een vergaderzaal. Met de automatische 

gewichtsinstelling en armleggers die zijn 

bevestigd aan de rugleuning, laat de stoel de 

gebruiker alle ruimte om te bewegen, maar 

biedt ook steun in iedere houding.



Ontworpen met het oog op hoogwaardige vergaderruimtes, paart 

Summa moderne eenvoud aan traditionele luxe. De subtiele detaillering 

van Summa illustreert een perfecte synthese: vorm volgt functie. 

Modern design met een knipoog naar de klassieke vormentaal.  

Summa combineert elegantie naadloos met een hoog prestatieniveau 

en ergonomisch comfort.
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Freedom, een onvervalst design icoon 

ontworpen door Niels Diffrient, is het bewijs 

dat ergonomie ook mooi kan zijn. Freedom 

beschikt over een geavanceerd mechaniek 

met zelfregulerende gewichtsinstelling 

en blokkering en past zich daardoor 

automatisch aan iedere gebruiker aan. En 

door z’n tijdloze esthetiek geeft hij iedere 

werkplek een eigenzinnige uitstraling.

Ontworpen door Niels Diffrient



Liberty biedt met zijn 

gepatenteerde rugleuning van 

3D gevormd Form-Sensing 

netweefsel steun op maat voor 

iedereen. Dit in tegenstelling tot 

conventionele bureaustoelen 

waarvan het netweefsel van de 

rugleuning uit één stuk bestaat 

en die daarom een additionele 

lendensteun nodig hebben.

Ontworpen door Niels Diffrient



Met slechts acht hoofdcomponenten 

is Diffrient World de meest 

minimalistische bureaustoel van 

Humanscale. Het standaard zitkussen 

is vervangen door een zitting van 

niet elastisch netweefsel waardoor 

onaangename drukpunten onder de 

dijen worden weggenomen. En door de 

afgeronde rand aan de voorkant van de 

zitting wordt voorkomen dat bloedvaten 

in de knieholtes worden afgekneld.

Ontworpen door Niels Diffrient



Met z’n strakke vorm past Diffrient 

Smart in ieder hoogwaardig interieur. 

Diffrient Smart is een bureaustoel 

met een slimme rugleuning van Form-

Sensing netweefsel; twee figuurnaden 

zorgen voor een driedimensionale 

vorm waardoor de rugleuning perfect 

op het lichaam aansluit en tegelijk een 

uitmuntende lendensteun genereert. 

Diffrient Smart past zich automatisch 

aan iedere gebruiker aan en zorgt 

zowel voor bewegingsvrijheid als een 

perfecte ondersteuning.Een slimme stoel past zich 
automatisch aan je gewicht en 
lichaamsvorm aan, alsof de stoel 
voor jou persoonlijk is gemaakt.

“
”Niels Diffrient

Ontworpen door Niels Diffrient



De futuristische verschijning 
van de multifunctionele Trea 
wordt gecompleteerd door 
geavanceerde ergonomie.

“
”Red Dot Design Award Jury 

Ontworpen door Todd Bracher

Trea is het resultaat van onze samenwerking met de 

visionaire ontwerper Todd Bracher. Trea combineert 

hoogwaardig technologie met intuïtief ergonomisch 

comfort door het achteroverleunen van het lichaam 

onbewust na te bootsen.

2015



Diffrient Occasional is een 

multifunctionele, stapelbare 

sledestoel. Bedoeld voor gebruik 

in alle kantooromgevingen. De 

rugleuning met de twee kenmerkende 

figuurnaden in het netweefsel, heeft 

een driedimensionale vorm waardoor 

een schijnbaar op maat gemaakte 

lendensteun wordt gecreëerd. Diffrient 

Occasional kan in combinatie met 

Diffrient Smart, Diffrient World of 

Liberty worden toegepast.

Ontworpen door Niels Diffrient



Verlichting



NIEUW

Nova is een bureaulamp voorzien van hoogwaardige technologie 

en een strak design. Hij is functioneel en elegant en past 

daardoor in ieder kantoor. De unieke LED-lichtbron genereert 

breed uitwaaierend niet verblindend, neutraal licht dat kan 

worden gedimd met een vluchtige beweging van een vinger. Het 

‘Forever Hinges’ scharniersysteem biedt stabiliteit in elke positie 

en kan moeiteloos worden aangepast. Nova is gecertificeerd met 

Energy Star en heeft een modern en tijdloos design.



Toen Horizon in 2011 werd geïntroduceerd, was het meteen 

een design icoon. Door de innovatieve Thin Film LED-

technologie en de daaruit voortvloeiende fraaie minimalistische 

vormgeving, werd hij meteen opgenomen in de permanente 

collectie van het Museum of Modern Art. Humanscale heeft 

de oorspronkelijke functionaliteit, lichtkwaliteit en energie-

efficiëntie verder verbeterd, waardoor zijn prominente positie 

kan worden geconsolideerd.

2.0
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De led-bureaulamp Infinity is een slanke en sierlijke 

verschijning. Optimaal verstelbaar door het ‘Forever Hinges’ 

scharniersysteem. De LED-lichtbron genereert breed 

uitwaaierend niet verblindend, neutraal licht met slechts één 

schaduw.  De intuïtief te bedienen dimmer heeft 9 standen 

en een passieve infrarood aanwezigheidssensor schakelt de 

lichtbron uit bij te geringe activiteit op de werkplek. Infinity is 

de ultieme bureaulamp.



Zit/staan



QuickStand Eco van Humanscale is een nieuwe verplaatsbare 

zit/sta-oplossing. Gebruiksvriendelijk en gemaakt van 

duurzame materialen. QuickStand Eco is er voor een laptop, 

één beeldscherm of twee beeldschermen naast elkaar. Het 

product is eenvoudig te installeren en te verplaatsen en kan 

zonder inspanning worden versteld, zodat een tafel met een 

vaste hoogte in een oogwenk wordt getransformeerd in een 

gezonde, actieve werkplek.



QuickStand® Under Desk zorgt voor een soepele overgang 

tussen zitten en staan zonder dat de werkzaamheden 

onderbroken hoeven te worden. Het zelfregulerende 

mechanisme bevindt zich aan het oog onttrokken in een 

kolom onder het blad. De gebruikersvriendelijke verstelling en 

het strakke, eigentijdse design maakt van QuickStand Under 

Desk een comfortabele en discrete oplossing. 



Float is een baanbrekende zit/sta tafel. Float kan zonder enige moeite 

in hoogte worden versteld zonder dat de werkzaamheden onderbroken 

hoeven te worden. Met zijn minimalistische vormgeving past Float in 

iedere werkomgeving.

Met een uniek en gepatenteerd tegengewichtmechanisme overvleugelt 

Float alle andere hoogteverstellingssystemen. Float zorgt voor een 

actieve werkplek waar moeiteloos kan worden overgegaan van een 

zittende naar staande werkhouding.

... slechts de hendel onder de tafel 
indrukken en het blad gaat bijna 
gewichtloos op en neer.
“

”Wired UK



Technologie



In onze dynamische, digitale wereld dient er geen tijd 

verspild te worden door discomfort. Met de nieuwste 

monitorarmen van Humanscale kan elke werkplek in een 

split second worden gepersonaliseerd. Veilig en zonder 

kabelspaghetti. Voor meer comfort, welzijn en een hogere 

productiviteit. Onze monitorarmen zijn primair ontwikkeld 

om een flexibele werkplekomgeving te faciliteren en 

sluiten aan op de modernste technologie. Geconstrueerd 

uit duurzame materialen, met een strakke elegante 

vormgeving en een lage total cost of ownership.

M2.1, M8.1, M10  
monitorarmen
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Het Humanscale M/Flex systeem kan binnen enkele minuten 

worden omgebouwd van één naar zes monitoren, zonder gebruik 

van gereedschap. Het intelligente ontwerp van M/Flex voorziet 

in de mogelijkheid om opstellingen van meerdere beeldschermen 

moeiteloos samen te stellen en, indien nodig, op locatie om te 

bouwen en aan te vullen zodat een traditionele werkomgeving 

moeiteloos kan worden getransformeerd in een dynamische en 

ergonomische werkplek.



M/Connect 2 is een innovatief USB docking station met 

oplaadfunctie voor USB-C en Thunderbolt laptops, maar is  

ook compatibel met USB 3.0 laptops.

De innovatieve split-dock technologie van M/Connect 2 

biedt een gemakkelijk toegankelijke hub op het werkblad, 

waardoor gebruikers direct toegang hebben tot data-, laad- en 

audiopoorten. De permanente aansluitingen zijn aan het oog 

onttrokken in het dock onder het werkblad. Ook alle kabels 

zijn verder veilig en netjes opgeborgen onder het blad, zodat 

de gebruiker er geen last van heeft.

NIE
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M/Power is een oplader met USB-A/USB-C en audio 

aansluitingen waarmee allerlei apparatuur snel en handig 

kan worden opgeladen en specifiek is ontwikkeld als 

hub voor PC’s waarvan de USB- en audiopoorten slecht 

bereikbaar zijn. 



Wij nemen duurzaamheid serieus. Door ons actief in te zetten, 

willen we de eigen negatieve effecten op het milieu minimaliseren 

en onze positieve bijdragen maximaliseren. Dit levert uiteindelijk 

een netto positieve milieu-impact op onze aarde op. 

Uit deze visie volgt als vanzelfsprekend onze marktstrategie en 

ontwerp-, engineering- en productiekeuzen. Wij streven ernaar 

om zo snel mogelijk hernieuwbare en biologisch afbreekbare 

materialen in onze producten toe te passen en tegelijkertijd het 

energieverbruik te verminderen en de uitstoot van  

broeikasgassen te verlagen.

Duurzaamheid 

Trotse supporter van:



humanscale.com
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