
Lino vormt de verbinding tussen comfort 
en waarde. De bekroonde ontwerpers Sam 
Hecht en Kim Colin kregen de opdracht 
om een hoogwaardige bureaustoel 
te ontwerpen met een uitzonderlijke 
prijs/kwaliteitsverhouding en vonden 
inspiratie in de beperking. Dankzij 
hun designvaardigheden en onze 
ergonomische expertise – inclusief de 
gepatenteerde PostureFit™-technologie 
– past Lino prima in ons portfolio van 
hoogwaardige bureaustoelen. 

Ontwerpers
Sam Hecht en Kim Colin

Voordelen
•  Brengt wetenschappelijk 

ondersteund comfort naar uw 
werkplek of huis.

•  Biedt een brede reeks esthetische 
opties en is in hoge mate aanpasbaar 

Garantie 
12 jaar bij 3 diensten per dag.

hermanmiller.com

Lino™-stoelen

https://www.hermanmiller.com/
http://www.deprojectinrichter.com
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Kenmerken

Specificaties
Familie 
Bureaustoel 
Kruk

Overzicht 
Maximaal gewicht gebruiker 159 kg

Rugondersteuning 
Onderrugsteun Standaard 
Passieve lendensteun Standaard 
Verstelbare lenden-/onderrugsteun    
met PostureFit Optioneel

Zithoogte 
Standaard kolom 425 - 527 mm 

Zitdiepte 
Vast 400 mm 
Verstelbaar* 384 - 435 mm

Bewegingsopties 
Semi-synchroon met bewegingsbegrenzer 
Synchroon met bewegingsbegrenzer 
Synchroon met bewegingsbegrenzer en zithoek

Armleuningsopties 
Geen armleuningen 
Vaste armleuningen 
In hoogte verstelbare armleuningen 
Volledig verstelbare armleuningen

*alleen bureaustoel

1. Hoogwaardige suspensie 
Met geïntegreerde ondersteuning voor de rug en 
comfortabele ventilatie. Beschikbaar in zes kleuren.

2. PostureFit 
Wordt bereikt wanneer de optionele, verstelbare 
rugondersteuning aan de stoel wordt toegevoegd, die 
extra ondersteuning biedt rond lenden en onderrug.

3. Armleuningsopties 
Beschikbaar zonder armleuningen, met vaste 
armleuningen, in hoogte verstelbare armleuningen of 
volledig verstelbare armleuningen. Over de armleuningen 
is lang nagedacht, ze weerspiegelen de menselijke arm: 
breder bij de elleboog en slanker bij de pols. 

4. Zitting 
De voorgevormde zitting werkt samen met de 
hoogwaardige suspensie voor totale steun voor de 
wervelkolom, of u nu stil zit of beweegt. 

5. Zitdiepte-verstelling (alleen bureaustoel) 
Beschikbaar met zitdiepte-verstelling voor mensen van 
verschillende lengtes.

6. CMF-bereik 
Beschikbaar met Black of Mineral frame, zes suspensie-
opties en uiteenlopende bekledingsopties voor de 
zitting, beschikbaar in tientallen soorten stof.

Uitleg over productlijn

Kruk

Bureaustoel

Meer informatie
Ga voor meer informatie over en hulpmiiddelen voor Lino-stoelen naar hermanmiller.com
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