


Носител на многобройни дизаин награди    етиовс аз    революционни
 ан еинерадогалБ .енавзлопзи ан атокел  аминварсен и икитсиреткарах       

безпрецендентния си дизайн,  Freedom     се превърна в златното правило
  

    , 
   според което другите столове биват оценявани.



The Freedom chair was designed specifically to encourage 
frequent, spontaneous changes of posture.  There are no 
locks and no tension springs to negotiate. In their place are 
elegant mechanisms that automatically support your body 
in every position you’ll assume throughout the day.



Freedom за движение

Столът Freedom е проектиран специално да позволява чести и спонатанни промени на позицията повреме на седене. 

Тук няма да намерите ръчки, пружини и други уреди за настройване. На тяхно място е елеганатен механизъм, който 
поддържа вашето тяло във всяка позиция, която то би заело през работния ден. 
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Какво прави Freedom толкова ефективен

Автоматична облегалка за глава
Динамичната, нагласящата се според позицията, 
облегалка за глава  обгръща вашия врат и глава 
докато се облягате и се прибира обратно, когато 
се изправяте.

Облягащо движение
Когато се облягате, запазвате зрителното си ниво, 
докато ъгълът между торса и краката се разширява 
за по-добри телесни функции.

Облегалки с профил
Облегалките са изваяани да следват извивките на 
тялото, това увеличава повърхността на контакт и 
намалява съсредотечените точки на налягане.

Реагираща гръбна облегалка
Въртящата се около ос облегалка се наглася 
автоматично според нуждите на вашия гръбнак.

Синхронни подлакътници
Меките и приятни гелови подлакътници се местят 
заедно, оставайки с вас докато се облягате и 
усигурявайки вашата постоянна и балансирана 
подкрепа. 

Нагласяне по тялото
Седалката и облегалките за гръб и глава могат да 
бъдат идивидуално позиционирани да паснат точно на 
вашето тяло.   

Интелигентен механизъм
Революционен противовесен механизъм - вашата тежест 
автоматично балансира силата необходима за накланяне 
на облегалката. 



Столът отразява характера 
на своя дизайнер. Niels Diffrient 
е умен, прагматичен, честен,
човеколюбив и щедър. Аз седя
на неговия Freedom стол всеки  
ден и той ме прави оптимист 
за стойността на дизайна.”

   - Rob Forbes, Основател на Design Within Reach 

“









Freedom Седло

Freedom Седло е най - удобният и многофункционален стол без облегалка, който някога е произвеждан. Неговата уникална  

триъгълна седалка насърчава потребителите да сядат в позиция “като в седло”, положение което кара бедрата да се отпуснат 

надолу, отваря ханша и поставя гръбнака в позиция на здравословна извивка. Позиции, които намаляват точките на напрежение

и осигуряват продължителен комфорт.

Freedom Седло е еднакво приложим в офиси, лаборатории и промишлени помещения. Неговата седалка със спецално покритие може 

да се използва във всякакви ситуации. Независимо�дали�се�използва�целодневно�или�е�прибран�под�бюрото�за�внезапни�срещи, столът�  � ��

Седло подсигурява уникално�и�удобно�решение�за�седене�недостъпно�за�нито�един�друг�стол�без�облегалка до сега. � � 



Freedom и оклоната среда

Proud Supporter of:

Ние от Humanscale  сме решени да намалим ефекта върху околната среда, за това ние проектираме и произвеждаме

продукти, които консумират по-малко от оскъдните ресурси на Земята.

Столът Freedom  е чудесен пример за отговорността ни към околната среда.

•  Произведен преимно от алуминий, стомана и пластмаса

•  Съдържа 62% рециклиран материал 

•  90% рециклируем

•  Тегло 15,80 кг.

•  Сглобен от само 132 части (конкурентни столове съдържат над 250 части)

•  Модулни седалки и облегалки за по-лесна подмяна

•  Проектиран за лесно разглобяване

сертифициран



Богата гама от кожа и текстили за тапициране на столове, всички 
те са спецално произведени, за да удовлетворят нашите високи изисквания. 

Humanscale Кожа и Текстил



Критиците за нас...

“През последните няколко години стандартът в сегментът офис стол

 е поставен от стола Freedom на Humanscale.”

  — New York Times

“Пет звезди! Струва си всеки цент, столът Freedom премахва 

целият дискомфорт от работния ден.”

  — Business 2.0

“Елегантно и без услилие, столът Freedom променя начинът, по който  

 хората седят и начинът, по който мислят за офис мебелите.”

  — Buildings

“Този ергономичен офис стол е толкова хубав, че двамата ще поискате

да си наемете стая.”

  — Popular Mechanics

Награди 

Opposite page, from top left to right: Vellum - Beech, Sensuede - Pampas, Vellum - Moss, Wave - Graphite, Squiggle -  Tangerine, Bridget Stripe - Flax, Squiggle - Cinnabar,     
Sensuede - Goldenrod, Wave - Ultraviolet, Prima Leather - Giotto, Squiggle - Chocolate, Bridget Stripe - Midnight, Ultraleather Promessa - Georgian, Bridget 
Stripe - Carmine, Vellum - Grass, Sensuede - Olive, Vellum - Greenwood, Vellum - Periwinkle, Sabrina Leather - Beige, Sabrina Leather - Cat’s Eye
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 Humanscale e избрана от I.D. Magazine

като една от една от десетте “Най-добри компании”  

в света, които помагат на дизайна да се развива.

www.humanscale.com / www.humanscale.bg


