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Liberty, със сетивна мрежеста технология, не е като никой друг 
мрежест стол, който сте виждали или използвали.  С трипанелна 
конструкция, Liberty притежава обгръщащи тялото контури, 
непостижими за еднопанелните разтегателни мрежести столове. 
Предлага и идеална лумбална опора, като балансира облегалката
без външни устройства за настройки. 
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Офис стол

Мрежестата облегалка на Liberty е направена от съединени три панела, нискоеластична мрежа, както шивач съединява парчета плат, 
за  направaта на риза. Така контурите на Liberty се адаптират като едновременно прилягат и поддържат човешкото тяло в безпрецедентно 
удобство.  В комбинация с автоматично настройващата се според тежестта облегалка, Liberty постави нов еталон за изпълнение, простота, 
елагантност и удобство. 

 



Характеристики и нововъведения на Liberty

Саморегулираща се облегалка 

 • Интелигентнят противовесен механизъм за облягане автоматично  
   осигурява точното необходимата опора независимо от размера и 
   тежестта на потребителя

 • Без натегателни пружини за настройване

 • Без облягащи се стопери за поставяне /освобождаване

 • При облягане, ъгълът между торса и краката се разширява за  
   по-добри телесни функции

 • Потребителят запазва  постоянно ниво на поглед по време на
   облягане

Въртяща се около оста си облегалка

 • Допълнителното движение на облегалката по време на накланяне,   
   автоматично се наглася според нуждите на гръбнака

 • Осигурява допълнителна лумбална опора при необходимост

Облегалка с технология “сетивна мрежа”

 • Трипанелната нееластична мрежестта конструкция създава  

   обгръщащи тялото контури и саморегулираща се лумбална упора 

 • Без външни лумбални устройства, които да се настройват и чупят

 • Нискоабразивната мрежа предпазва дрехите

 • Модулен за лесно подменяне

Изваяна (мека) седалка

 • Внимателно изваяна да отговаря на телесните контури

 • Повишената контактна повърхност намалява точките на напрежение

 • Модулна за лесно подменяне

Опции за подлакътници

 • Регулиращи се или фиксирани подлакътници се прикрепят към 

   облегалката, вместо към седалката, и така остават с тялото докато се накланя  

•  Предлагаме и модели без подлакътници

По мярка на тялото

 • Саморегулиращ се по размера на потребителя. Подходящ за повече от 95% от хората

 • Автоматични настройки

   - Weight-sensitive облегалка

   - Form-sensing лумбална опора

 • Ръчни настройки

   - Регулиращи се на височина подлакътници (допълнителна опция)

   - Височина на седалката

   - Дълбочина на седалката

Колелца

 • 75 mm двоини колелца се плъзгат лесно на покрити   
   пространства и тихо на твърди повърхности
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Автоматичното прилягане и леснотата на употреба на Liberty 

го правят перфектния избор за стол за конферентна зала, 

в който всеки ще се чувства удобно без да се притеснява 

за настройки. 









Стол за посетители

Създаден като допълнение към чертите и стила на офис стола Liberty, столът Liberty Side предлага красота,

изпълнение и безпрецедентно удобство в своя клас.  Облегалката му представя екслузивната усещаща формата  

мрежеста технология на Liberty за идеално прилягане и опора.  Облегалката се върти по оста за допълнително удобство; 

седалката, която поддържа, но е и същевременно мека, е без рамка в предната част.. 



Награди на Liberty 

GOOD
DESIGN

Критиците за нас...

“За разлика от други, така наречени ергономични столове, Liberty е удобен ... 

и шокиращо красив.”

 —  Newsday

“Красив, опростен, функционален ... най-доброто от индустриялния дизайн.”

— Susan S. Szenasy, Editor-in-Chief, Metropolis

“С неговите изтънчени извивки и елегантен дизайн ... Liberty е един от 

най-красивите столове някога създавани.”

— The Grand Rapids Press

“Динамичен вид и функционалност.“

— Buildings Magazine , ”Editors’ Choice, Top 100 Products”

“Най-добрата екипировка на годината.”

— Men’s Journal

“Не мога да кажа достатъчно за този стол. Liberty е толкова функционален, колкото и елегантен.  

Този стол е върхът!”  

— Slate



Революционна мрежа

Полупрозрачните мрежести текстили на Liberty са създадени от 

Елизабет Уейлън да  придават оптимална  ергономична подпора и 

удобство като съчетават сила, �гъвкавост и устойчивост. Те 

надминават критериите за изпълнение за контрактни текстили 

за седене и отговарят на различни природосъобразни стандарти 

в Европа и Съединените Щати. Тяхната повърхносте деликатна 

на допир. Всъщност, предлаганите мрежи са специално създадени 

за да са нежни и към дрехите. 

Цветове и шарки на мрежата

Елизабет Уейлън, 

Текстилен дизайнер

Централна рамкова конструкция

Мрежата на Liberty е захваната в отвор в средата на рамката на 

облегалката. По този начин, рамката предпазва мрежата от удари 

Sapphire Topaz

Ruby Alloy

Silver Check

SoleilLagoon

BlackAluminum

Torque*

Amber Atlantic

Carbon Green

Monofilament Stripe

Black

Platinum

и търкания. 



Когато е възможно, Humanscale предпочита да използва алуминии. Алуминият е 100% рециклируем, никога не се

 разпада и може да бъде използван отново и отново.  Използването на алуминии ни струва много по-вече от   

пластмаса или други алтернативи, но благодарение на него нашите продукти са много по-добри, а също и околната среда. 

Столът Liberty е прекрасен пример за отношението ни към околната среда:

• Изработен предимно от алуминии

• От 58% до 85% рециклиран материал 

• 93% до 98% рециклируем материал

• Най-лек в своя индустриален клас

• Проектиран за бързо разглобяване

• Транспоритра се в материали направени от 40% рециклиарн материал

• Greenguard сертифициран

Proud Supporter of:

Liberty и околната среда

•  Намалено тегло, по-малко материали за производство 

•  Произведен от висок процент рециклирани материали

•  Висок процент рециклируеми материали

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.
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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


