


Vítěz 10-ti mezinárodních ocenění za design pro jeho mnoho 
revolučních vlastností a bezkonkurenční jednoduchost použití, 
průlomový design židle FREEDOM je zlatý standard, podle 
kterého jsou posuzovány další židle. 



Proč je židle Freedom tak revoluční



Technogel ® - polštář sedáku v maximální míře rozdělí váhu uživatele na celou plochu sedáku a tím eliminuje 
vznik tlakových bodů. Na této židli můžete sedět výrazně delší dobu bez obvyklého poposedávání, které známe 
u pěnových sedáků. Gelová vrstva je odolná degeneraci, vrací se do původního tvaru a uživatel si prakticky 
stále sedá na novou židli.





Potahové materiály

Společnost Humanscale má široký výběr potahových materiálů s daleko větší výkonností než jsou normy 
pro čalounění a většina z nich je speciálně navržena tak, aby splňovala náročné požadavky našich 
oceňovaných židlí. V souladu s naším závazkem k životnímu prostředí, společnost Humanscale pracuje 
výhradně s firmami, které dodržují tradiční výrobní postupy.

Potahové materiály z leva do prava:
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



Pohodlí, příjemný design a v neposlední řadě výjimečné užitné vlastnosti jsou typické znaky židle Freedom. 

Optimální rozdělení váhy uživatele na sedák a zádovou opěrku poskytuje pevnou oporu těla. Pro změnu polohy 
není potřeba nic nastavovat a židle Freedom pomocí jednoduchých mechanismů kopíruje pohyb těla. 

Dynamická opěrka hlavy reaguje přesně na každý pohyb uživatele a okamžitě se přizpůsobí momentálnímu 
stavu a podepírá hlavu i krk a udržuje je v přirozené poloze.  

Kancelářská židle Freedom má mnoho atestů a i ocenění.

Židle FREEDOM a životní prostředí

Humanscale se přispívá k udržitelnosti rozvoje životního prostředí a neustále se snaží navrhovat, projektovat 
a vyrábět výrobky, které ve srovnání s ostatními ve stejné třídě, spotřebují méně omezených přírodních zdrojů.

Kromě podpory udržitelnosti životního prostředí prostřednictvím moderní technologie, 
tak společnost Humanscale je hlavním přispívatelem a udržuje aktivní partnerství se 
světovým fondem Wildlife.

Židle Freedom je skvělým příkladem snahy společnosti Humanscale.Židle Freedom je skvělým příkladem snahy společnosti Humanscale.

 • Vyrobeno převážně z hliníku, dále z oceli a plastu
 • Obsahuje 62% recyklovaného materiálu 
 • 90% recyklovatelná
 • Vyrobeno ze 132 dílů (srovnatelné židle jsou vyrobeny až z 250 dílů)
 • Modulární polštáře pro snadnou výměnu
 • Navrženo pro snadnou demontáž
 • Certifikováno GREENGUARD • Certifikováno GREENGUARD

LEED ® Credit

Židle Freedom je certifikována GREENGUARD v mnoha oblastech. 
Podrobně LEED ® Credit zde:

 ID Credit 1,1 - 1,4 - Inovace v designu: Komplexní program Ergonomie
 MR Credit 2,1 - Konstrukční odpad
 MR Credit 2,2 - Konstrukční odpad 
 MR Credit 3,3 - Opakované použití výrobku MR Credit 3,3 - Opakované použití výrobku
 MR Credit 4,1 - Recyklovaný obsah
 MR Credit 4,2 - Recyklovaný obsah
 MR Credit 5.1 - Využití regionálních materiálů




