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Eenvoud is het uitgangspunt bij alle
productontwikkelingen van Humanscale. 
Al onze producten zijn heel gemakkelijk 
in het gebruik en hebben zo min mogelijk 
onderdelen en bedieningselementen. En 
dat wordt ook nog eens bereikt zonder 
concessies te doen aan de functionaliteit en 
het prestatieniveau van het ontwerp.

De zucht naar eenvoud heeft geleid tot de 
ontwikkeling van de Diffrient World Chair: een 
zeer efficiënte bureaustoel voor een enkele 
of juist 1000 verschillende gebruikers.

De Diffrient World Chair van de fameuze
ontwerper Niels Diffrient is een bureaustoel 
met een ongekende mix van functionaliteit, 
eenvoud en duurzaamheid.

Superieure
functionaliteit.
Ultieme eenvoud.



Eenvoud voor de gebruiker
De Diffirient World Chair heeft maar twee
handmatige instellingen: één voor de
hoogteverstelling en één voor de verstelling
van de zitdiepte.

Alle andere instellingen worden
automatisch geregeld.

De automatische gewichtsinstelling van de
Diffrient World Chair ondersteunt de
gebruiker in iedere houding. De rugleuning
van netweefsel heeft een 3-dimensionale
vorm waardoor een lendensteun op maat
wordt geboden zonder enige
handmatige instelling.

Dus geen lastig te bedienen knoppen en
hendels, maar een gebruiksvriendelijke
bureaustoel met ergonomisch
verantwoord comfort.



Eenvoud voor de organisatie
In schril contrast tot bureaustoelen die op allerlei manieren moeten worden 
ingesteld, biedt de Diffrient World Chair het summum van functionaliteit en 
eenvoud. Gebruikers ervaren onmiddellijk de voordelen op het moment dat 
ze gaan zitten. Zonder er maar een seconde over na te denken.

Zitinstructies zijn niet meer nodig en medewerkers kunnen zich voortaan 
volledig op hun werk concentreren.

De Diffrient World Chair is ontwikkeld om lang mee te gaan. Want door-
dat hij is opgebouwd uit slechts acht basiscomponenten, kan er ook maar 
weinig mis gaan. Door de eenvoudige constructie van de stoel worden
onderhoud en reparaties voor een groot deel voorkomen. Met een 
minimum aan onderhoud en een garantie van 15 jaar, is dit voor iedere 
organisatie ook meteen een stuk eenvoudiger.



Eenvoud voor het milieu
De Diffrient World Chair weegt slechts 14kg (31 lbs.) en gebruikt 
slechts een derde van de onderdelen van traditionele bureaustoelen. 
Minder basismateriaal en een eenvoudiger productieproces betekent
uiteindelijk minder grondstoffen en afval, lagere transportkosten
en een beduidende energiebesparing.

Het modulaire ontwerp draagt bij aan een nog langere levensloop.
Onderdelen kunnen – mocht dat nodig zijn – eenvoudig
worden vervangen.



Kenmerken & innovaties

1. Automatische gewichtsinstelling
  Een revolutionair ontwerp zonder conventioneel 
mechaniek, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
de wetten van de fysica, biomechanica en het 
lichaamsgewicht van de gebruiker

  Zorgt automatisch voor de juiste ondersteuning en 
tegendruk, ongeacht het gewicht van de gebruiker

  Geen onnodige blokkering of gewichtsinstelling 
nodig

  In de relax stand blijft de zichtlijn vrijwel gelijk

2. Meebewegende rugleuning
  De rugleuning schikt zich automatisch aan de 
veranderende stand van de wervelkolom

  Zorgt automatisch voor een additionele lendensteun

3. Rugleuning van Form-Sensing netweefsel
   Stiknaden in het niet elastische netweefsel zorgen 
voor een driedimensionale vorm van de rugleuning 
die vervolgens perfect op het lichaam aansluit
  Geen ingewikkelde en moeilijk te bedienen knoppen 
en hendels voor het instellen van de lendensteun
 Antislip netweefsel beschermt de kleding

4. Zitting van netweefsel
  Een zitting van netweefsel zonder frameconstructie 
aan voorzijde, voorkomt het afknellen van 
bloedvaten in de knieholte
  Antislip netweefsel beschermt de kleding
  Optioneel te voorzien van bekleding

5. Armleggers
 Verstelbare of vaste armleggers

  Bij het naar achteren leunen volgen de armleggers 
de rugleuning en hierdoor blijft men goed in balans

6. Op maat
 Aanpasbaar aan alle lichaamsmaten

 De lendensteun en de tegendruk van de rugleuning  
   passen zich automatisch aan de individuele 
   gebruiker aan

 Zithoogte en -diepte zijn handmatig in te stellen

 Optioneel in hoogte verstelbare armleggers

7. Wielen
 Standaard harde wielen voor zachte vloeren
 Optioneel zachte wielen of glijders
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Specificaties
  Bedoeld voor gebruikers met een lichaamsgewicht-
van maximaal 136kg (300 lbs.)

  Bevat slechts 8 hoofdcomponenten

  Opgebouwd uit in totaal 31 onderdelen

  Weegt slechts 14kg (31 lbs.)

  NEN EN1335, BIFMA level® en GREENGUARD 
gecertificeerd

  Kan bijdragen aan diverse LEED-CI, -NC en -EB
   classificatiesystemen

 15 jaar garantie

     

Opties
  Ruime keus uit verschillende typen en kleuren-
netweefsels

 Het frame is leverbaar in wit, zwart en grijs

  Met in hoogte verstelbare, vaste of zonder
   armleggers

  Gestoffeerde zitting

  Zwenkwielen of glijders

  Verschillende maten gasveren

 Voetenring
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