


Висока функционалност.
Максимална опростеност.

Humancsale е силно устремена към простота 
на дизайна. Ние правим продуктите си 
изключително лесни за използване с 
най-малко на брой части и управлвния, като в 
същото време предоставяме най-високо 
ниво експлотационни качества и 
функционалност.

Този стремеж, придружен от желанието да 
направим висок клас работен стол, достъпен 
за повече хора, доведе до разработването на 
стола Diffrient World.

Последното избретение на легендарния 
дизайнер Ниилс Дифриент представлява една 
невероятна комбинация от функционалност, 
природосъобразност и опростен дизайн, в 
категорията висококласен работен стол.



Опростеност: за потребителя
Столът Diffrient World има само две ръчни настройки – една за 

височина на седалката и една за разстоянието между седалката и 

облегалката.

 

Всички други настройки са автоматични. 

Противовесният механизъм на стола автоматично осигурява 

точно необходимата опора за всеки при всяка позиция на 

облягане.Облегалката му, направена от “сетивна” мрежа, 

предоставя лумбална извивка , адаптираща се към всяко тяло без 

помощта на външни устройства и ръчни настройки. Това означава, 

че ние сме премахнали копчета, ръчки и инструкции, а на тяхно 

място сме заложили безграничен ергономичен комфорт.



Опростеност: 
за организацията
За разлика от други работни столове – с множество 
точки на управление и настройки, които изискват 
съществено обучение – простотата на Diffrient World 
означава, че хората могат да се възползват от 
ергономичните му предимства в момента, в който 
седнат, без да мислят за това.
 
Така, вместо да отделят време за инструкции за 
употреба на столовете, компаниите могат да се 
концентрират над управление и развиване на 
бизнеса си.

Само с 8 основни части (80 общо) - много малко неща 
могат да се повредят. Поради тази причина, столът 
се предлага с най-високата в индустрията гаранция 
от 15 години. Тази опростеност намалява нуждата от 
прериодична поправка и го прави още по-лесен за 
употреба от всяка организация.



Опростеност: за околната среда
С тегло от само 11.5 кг и направен с 3 пъти по-малко части от други столове в 
същия клас, столът Diffrient World използва много по-малко необработени материали и 
промишлени процеси. Резултатът е по-малко използвана енергия, замърсяване, 
транспорт и изхвърляне на отпадъци свързани с полезния живот на стола.

Всъщност, вредата му върху околната среда е приблизително наполовина на 
тази на средно статистическия работен стол.

Модулният му дизайн помага допълнително за неговия вече дълъг живот на полезно 
действие, като позволява подмяната на части и усъвършенстване. 
Той е и 97% рециклируем.



6. Нагласяне по тялото

7. Колелца

Характеристики и новаторски аспекти

1. Самонагласящо се облягащо движение
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2. Въртяща се около ос облегалка

3. Технология “сетивна” мрежа

4. Мрежеста седалка

5. Подлакътници

1

2

3

4

5

6

7

Революционен дизайн без механизъм се възползва от 

законите на физиката и теглото на потребителя

Автоматично предлага необходимата опора и 

съпротивление независимо от теглото на човека

Без ненужни стопери и пружини за затягане в 

облегалката, които да трябва да се нагласят и променят

Потребителят запазва зрителното си ниво по време на 

облягане

Нагласяне по размер, с цел да обхване най-голям диапазон 

на човешката анатомия

Автоматично предлага необходимата лумбална опора и 

облягащо съпротивление

Нагласящи се на височина подлакътници за удобство по 

мярка

75 mm с двойно покритие за тихо приплъзване на паркет 

и леко на килим
Допълнително движение на облегалката се наглася 

автоматично към нуждите на гръбнака

Лумбалната извивка се адаптира, така че да предостави 

допълнително опора когато е необходимо

Трипанелнатанееластичнамрежесттаконструкциясъздаваоб

гръщащитялотоконтури и саморегулиращаселумбалнаупора

Безвъншнилумбални устройства, коитодасенастройват и 

чупят

Нискоабразивнатамрежапредпазвадрехите

Модулензалесноподменяне

Поддържа оптимално тялото, катосъщевременное мека 

ибезрамка в преднатачаст.

Нискоабразивнатамрежапредпазвадрехите

Модулензалесноподменяне

Мека седалка покрита с плат(по избор)

Нагласящи се или фиксирани подлакатници са прикрепени към 

облегалката, така че да се движат с тялото при облягане

Модели без подлакътници са налични също



Спесификации
Предназначен за хора до 135 кг• 

Общ  брой части:  80• 

Тежест: 11.2 кг• 
95% рециклируемо съдържание•

 15 годишна гаранция•

 

Опции
Съвременни цветове• 

Цвят на рамата: бял, сребърен, черен• 

Подлакътници: нагласящи се, фиксирани или без• 

Мека седалка покрита с текстил• 

• 

Колелца или плъзгащи крачета

Детайли от полирана стомана на основата

• 

Различни височини амортисьори
Удоволетворява стандарти за огнеустойчивост

• 

 •

 

www.humanscale.bg

Създава едно по-добро място за работа


