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Ontworpen door Niels Diffrient
Niels Diffrient’s ontwerpen komen voort uit de filosofie “vorm volgt functie”. Zijn oeuvre 
omspant generaties; voortdurend op zoek naar de kwintessens van alledaagse gebruiks-
voorwerpen om ze opnieuw uit te vinden. Diffrient converteert zijn kennis van techniek, 
architectuur en de menselijke factor in zeer functionele en esthetisch tijdloze ontwerpen.

Liberty is geen standaard bureaustoel met een netbespannen rugleuning. 
De zogenaamde ‘Form Sensing Mesh Technology’ is een eigen vinding 
en houdt in dat de rugleuning door twee stiknaden in het netweefsel 
een driedimensionale vorm heeft. Dit zorgt voor een perfecte pasvorm 
en een ongeëvenaard zitcomfort
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Bureaustoel
Het geheim van Liberty zit hem voor een belangrijk deel in de rugleuning. Door twee verticale stiknaden in het niet elastische netweefsel heeft de rugleuning een driedi-
mensionale vorm, te vergelijken met een kleermaker die platte stof combineert en samenvoegt en er een goed passend driedimensionaal kledingstuk van maakt. 

In de aldus ontstane vorm past de rug van de gebruiker als in een maatkostuum en biedt daarmee een perfecte ondersteuning van de lendenen. Een volkomen uitgebal-
anceerde rugleuning met een optimale pasvorm die voor iedere gebruiker meteen goed is, zonder dat er iets versteld of aangepast behoeft te worden. In combinatie met 
de automatische gewichtsinstelling staat Liberty voor functionaliteit, eenvoud, elegantie en comfort.

Kenmerken en innovaties van Liberty

Zelfregulerende rugleuning

•  Het intelligente contragewichtmechanisme zorgt ervoor dat het eigen l ichaamsgewicht tevens de  

    tegendruk vormt bij het naar achteren leunen, ongeacht de lengte en het gewicht van de gebruiker

•  Geen ingewikkelde knoppen en hendels om de stoel in te stellen

•  De tegendruk van de rugleuning is automatisch afgesteld en hoeft dus niet geblokkeerd te worden

•  Bij het naar achteren leunen blijft de zichtlijn gelijk, terwijl de hoek tussen het  

    bovenlichaam en benen zich op een natuurlijke manier opent

Meebewegende rugleuning

•  De rugleuning schikt zich automatisch naar de veranderende stand van de wervelkolom

•  Zorgt automatisch voor een additionele lendensteun

Rugleuning van Form-Sensing mesh

 •  Stiknaden in het niet elastische netweefsel zorgen voor een 3D 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 

•  Anti slip netweefsel beschermt de kleding

•  Is modulair opgebouwd en kan eenvoudig worden vervangen

Voorgevormd zitkussen

•  Het kussen volgt de contouren van het lichaam 

•  Een royaal oppervlak vermindert drukpunten

•  Is modulair opgebouwd en kan eenvoudig worden vervangen

Armleggeropties 

•  Verstelbare of vaste armleggers 

•  Bij het naar achteren leunen volgen de armleggers de rugleuning en hierdoor blijft men   

    goed in balans

•  Ook zonder armleggers beschikbaar

Individuele instellingen

•  Zodanig verstelbaar dat hij geschikt is voor meer dan 95% van de gebruikers

•  Automatische aanpassingen

        o  Automatische gewichtsinstelling bij achteroverleunen

        o  Lendensteun vormt zich vanzelf

•  Lendensteun vormt zich vanzelf

        o  Zithoogte

        o  Zitdiepte

        o  Optioneel in hoogte verstelbare armleggers

Wielen

•  Dubbele wielen van 76 mm

•  Geschikt voor zowel harde als zachte vloeren



Door de optimale pasvorm en de grote

gebruiksvriendelijkheid, is Liberty een

perfecte conferentiestoel. Iedere gebruiker

zit comfortabel en toch perfect ondersteund, 

zonder zich zorgen hoeven te maken of de 

stoel wel goed is ingesteld.



Siège Visiteur
Créé pour compléter le style et les caractéristiques du Liberty, le Siège Visiteur offre un style, des performance et un confort 
sans précèdent dans sa catégorie. Le dossier comporte les mêmes avantages que ceux du Liberty : La technologie d’adaptation 
aux contours Form-Sensing pour un support et maintient du corps sur-mesure et le Dossier Pivotant pour un confort supplémen-
taire. L’assise sans structure à l’avant assure un support idéal sans points de pression.

Liberty Awards

GOOD
DESIGN

Volgens de critici

“In tegenstelling tot vele zogenaamde ergonomische bureaustoelen is Liberty 
echt comfortabel ...[en] schokkend mooi.”

— Newsday

“ Functioneel, eenvoudig, mooi... industrieel design op zijn best.”
— Susan S. Szenasy, hoofdredacteur, Metropolis

“Met zijn sierlijke gebogen armleggers en no-nonsense design... is Liberty een 
van de mooiste bureaustoelen ooit.”

—The Grand Rapids Press

“Dynamisch qua uiterlijk en prestaties.”
—Buildings Magazine, ””Editors’ Choice, Top 100 Products”

“Het beste nieuwe gereedschap van het jaar.”
—Men’s Journal

“Woorden schieten tekort. Liberty is net zo functioneel als elegant. Deze bureaustoel 
is fantastisch.”

—Slate



Humanscale is zeer begaan met het milieu en heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Wij streven er voortdurend naar om 

producten te ontwikkelen en te produceren die minder grondstoffen vereisen, licht van gewicht zijn, zo weinig mogelijk onderdelen 

bevatten en met simpele productieprocessen gemaakt kunnen worden. Ten slotte dienen zij een hoog percentage gerecycled materiaal 

te bevatten en goed recyclebaar te zijn.

Waar mogelijk gebruikt Humanscale aluminium als grondstof. Ons aluminium is 100% gerecycled en recyclebaar.

Ook in Liberty zijn de milieudoelstellingen van Humanscale terug te vinden:

• Grotendeels gemaakt van aluminium

• Bevat 58% tot 85% gerecycled materiaal

• Is 93% tot 98% recyclebaar

• Licht van gewicht

• Gemakkelijk en met standaard gereedschap te demonteren

• Wordt vervoerd in een voor 40% gerecyclede verpakking of naar wens verpakt in dekens

• Greenguard gecertificeerd

• Behaalt een grote aantal waardevolle LEED* credits

* LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is een onafhankelijk en internationaal erkend certificeringsysteem voor groene 

gebouwen. LEED maakt het volgens internationale standaard mogelijk duurzaamheid op elk moment exact inzichtelijk te maken

LEED is een initiatief van U.S Green Building Council www.usgbc.org

Humanscale is een sponsor van het Wereld Natuur Fonds en oprichter en CEO, Robert King, is sinds 1999 bestuurlid van WWF’s United 

States National Council.

Revolutionair mesh
Het doorzichtige textiele netweefsel van Liberty is ontworpen door

Elizabeth Whelan en is bedoeld om comfort en een optimale

ergonomische ondersteuning te bieden. Het combineert kracht,

fl exibiliteit en veerkracht en overtreft daarmee de prestatiecriteria van

traditionele bekledingsstoffen. Uiteraard voldoet het aan milieunormen in 

zowel de Verenigde Staten als Europa. Het netweefsel voelt aangenaam 

aan en is vriendelijk voor kleding.

Netweefsel kleuren en dessins

Elizabeth Whelan,
textiel designer

Constructie van het rugleuningframe
Het netweefsel van de Liberty rugleuning is midden in het rugleuningframe 

bevestigd. Zodoende beschermt het frame het netweefsel tegen stoten 

en slijtage.

Sapphire Topaz

Ruby Alloy

Silver Check

SoleilLagoon

BlackAluminum

Torque*

Amber Atlantic

Carbon Green

Monofilament Stripe

Black

Platinum

*Alleen beschikbaar op Liberty bureau- en conferentiestoelen.

Proud Supporter of:

Liberty en het milieu
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benelux@humanscale.com
www.humanscale.com
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Recognized by I.D. Magazine as one of the 
10 “Best Companies” worldwide that help 
push design forward.

Humanscale. Creating a more comfortable place to work


