
Nejnovější výtvor Nielse Diffrienta v sobě kombinuje nevídanou 
funkčnost a udržitelnost spolu s jednoduchou koncepcí designu. 
Vše je vytvořeno pro vysoce funkční účelovou židli.



Přehled
Revoluční židle Diffrient World, inspirovaná 
přesvědčením Nielse Diffrienta o funkčním 
designu, dokazuje, že méně je více - 
s minimálním počtem součástí 
a jednoduchým designem dosahuje 
maximálního výkonu. Díky funkci citlivého maximálního výkonu. Díky funkci citlivého 
naklánění na hmotnost a síťoviny 
s technologií vnímání tvaru se židle 
Diffrient World přizpůsobí každému 
jedinečnému uživateli bez jakéhokoliv 
manuálního ovládání. Skládá se pouze
z osmi hlavních kusů, celkově z 80 
součástí, obsahuje jednu třetinu části součástí, obsahuje jednu třetinu části 
z tradičních vysoce výkonných účelových 
židlí. Při hmotnosti 11,25 kg také váží 
méně než polovinu podobných výrobků.



Pokrokový design
Funkce naklápění bez přídavných mechanismů

Židle Diffrient World poskytuje stejnou úroveň 
dynamické podpory, jako automatické mechanismy 
naklápění, a to vše s minimálním použitím přídavných 
mechanismů. Namísto toho židle Diffrient World 
nepoužívá nic víc, než pákový efekt dvou komponentů nepoužívá nic víc, než pákový efekt dvou komponentů 
jejího rámu, pracuje tak s váhou uživatele a fyzikálními 
zákony a poskytuje uživateli plnohodnotnou 
ergonomickou podpěrou zad ve všech polohách 
náklonu.

Díky eliminaci naklápěcích mechanismů se židle 
Diffrient World vyhýbá použití těch 
nejkomplikovanějších součástí tradičních účelových nejkomplikovanějších součástí tradičních účelových 
židlí a zároveň dosahuje vrcholu funkčnosti 
při nejjednodušším možném designu.

Síťovina s technologií vnímání tvaru

Židle Diffrient World je vybavena exklusivní síťovinou 
s technologií vnímání tvaru společnosti Humanscale, 
která poskytuje přizpůsobivou oporu páteře bez použiti 
otravných vnějších mechanismů a bez potřeby otravných vnějších mechanismů a bez potřeby 
manuálního nastavování. Toto unikátní řešení-
dosažené díky trojpanelové konstrukci pevné 
síťoviny – je navrženo pro komfort přizpůsobený tělu, 
který daleko předčí jednopanelovou konstrukci 
tradičních pružných síťovin.

Funkce intuitivního nastavování

Židle Diffrient World nahrazuje matoucí kliky, Židle Diffrient World nahrazuje matoucí kliky, 
páky a instrukční manuály jiných účelových židlí 
jednoduchým ergonomickým komfortem. To vše díky
její vlastnosti intuitivního nastavování. Přizpůsobí se 
tak měnícím se potřebám každého uživatele. Jediné 
dva ruční ovladače, kterými je židle Diffrient World 
vybavena - pro nastavení výšky a hloubky sedáku - 
jsou nastavitelná tlačítka pohodlně umístěna na jedné jsou nastavitelná tlačítka pohodlně umístěna na jedné 
straně rámu sedáku. Všechna další nastavování 
a úpravy jsou automatické. Takže, bez ohledu 
na hmotnost, nebo tělesný typ si každý uživatel 
může vychutnat ergonomický komfort padnoucí 
na míru a pohodlné naklánění, bez jakékoliv námahy, 
po celý den.



Maximální jednoduchost
Maximální výkon a funkčnost této účelové židle světové třídy bez jakýchkoliv obtíží.

Pro uživatele
Židle Diffrient World poskytuje vynikající uživatelsky příjemný zážitek.
Díky absenci komplikovaných ovládacích systémů může uživatel přímo využívat ergonomických výhod 
této židle ihned po vybalení - stačí se jen posadit.

Pro společnostiPro společnosti
Protože je židle Diffrient World tak jednoduchá a automatická, společnosti nemusejí věnovat čas 
a prostředky pro nácvik manipulace. Tím odpadá ředitelům další věc, o kterou se musejí postarat 
ohledně svých zaměstnanců.
Navíc jelikož je vyrobena jen z několika součástí, je jen málo možností poruchy židle během času, 
čímž vyžaduje pouze malou - ne - li žádnou - údržbu.
Zkombinuje tyto vlastnosti s nejlepší průmyslovou zárukou a židle Diffrient World se tímto stane 
nejjednodušší účelovou židlí na světě, kterou můžete mít.nejjednodušší účelovou židlí na světě, kterou můžete mít.

Pro životní prostředí
Židle Diffrient World má nejmenší dopady na životní prostředí ze všech vysoce výkonných účelových 
židlí na trhu. V podstatě je dopad této židle na životní prostředí menší, než poloviční ve srovnání 
s typickými účelovými židlemi.
Diffrient World, s méně než poloviční hmotností a jednou třetinou použitých součástí, ve srovnání 
s tradičními účelovými židlemi, potřebuje méně surovin a méně výrobních procesů. Díky malému počtu 
pohyblivých částí tato židle zajišťuje dlouholetý provoz. pohyblivých částí tato židle zajišťuje dlouholetý provoz. 

Židle Diffrient World, díky vysoké funkčnosti v kombinaci s jednoduchým designem, nabízí dlouhou 
životnost - mnohem delší než jiné židle svého druhu. Navíc stavebnicový design této židle zvyšuje její 
tak dlouhou životnost. 

Dále je vyrobena z 34% recyklovaného a 97% recyklovatelného obsahu a její rám je jednoduše 
odmontovatelný a recyklovatelný.



TRADIČNÍ ÚČELOVÉ ŽIDLE

Obsahují přibližně 250 součástí, i více, včetně 
mnoha mechanických součástí náchylných 
k poruchám.

Mechanismus naklánění s tažnou pružinou 
vyžaduje manuální nastavování a zamykání, 
což podporuje nepodepřenou a statickou polohu což podporuje nepodepřenou a statickou polohu 
při sedu. 

Řada matoucích kolíků, zámků a pák uložených 
na spodní straně sedáku vyžaduje pro správnou 
funkčnost nácvik manipulace a pomoc manuálu. 

Jiné židle se síťovinou využívají externích 
podpěr páteře, které pomáhají opěrce zad 
se síťovinou překonat únavu materiálu. se síťovinou překonat únavu materiálu. 
U mnoha židlí je tato podpěra páteře 
nabízena jako volitelná. 

Jiné židle se sedákem vypleteným síťovinou
mají tvrdý přední okraj sedáku, který vytváří 
kontaktní napětí pod stehny.

ŽIDLE DIFFRIENT WORLD

Obsahuje pouze osm hlavních částí a celkově 
80 součástí, čímž se markantně snižuje jak 
počet pohyblivých částí náchylných k poruše, 
tak dopad na životní prostředí. 

Funkce naklánění citlivá na hmotnost 
nevyžaduje žádné zámky, nebo manuálnínevyžaduje žádné zámky, nebo manuální
nastavování. Namísto toho poskytují plnou 
podporu těla během všech poloh náklonu 
hmotnost uživatele a fyzikální zákony. 

Automatická funkčnost zde nahrazuje převahu 
manuálního ovládání u jiných židlí. 

Ovládané funkce jsou zde pouze nastavení 
výšky a hloubky sedáku. výšky a hloubky sedáku. 

Síťovina s technologií vnímání tvaru a unikátní 
trojpanelový design poskytují podpěru páteře 
padnoucí na míru každého individuálního 
uživatele bez přídavných zařízení, 
nebo ovládání. 

Unikátní sedák se síťovinou poskytuje 
excelentní komfort a podporu, zatímco excelentní komfort a podporu, zatímco 
bezrámový přední okraj eliminuje kontaktní 
napětí pod stehny. 

Výhody židle Diffrient World
Kromě automatické funkce naklápění, podpory páteře a ultra - jednoduchého designu a provozu 
je židle Diffrient World vybavena také několika inovacemi a porovnání s tradičními účelovými židlemi.



ZNAKY 
1. Funkce naklánění citlivá hmotnost

• Automaticky přizpůsobí odpor náklonu pro každého uživatele tak, aby poskytovala perfektní podporu 
  v každém bodu náklonu
• Efektivní mechanismus využívá dvou částí rámu, hmotnost těla uživatele a zákony  fyziky
• Malé množství pohyblivých částí zaručuje dlouhou životnost

2. Síťovina s technologií vnímání tvaru2. Síťovina s technologií vnímání tvaru

• Trojpanelová, pevná konstrukce síťoviny vytváří kontury podle tvaru těla a samonastavitelná 
   podpora páteře se automaticky přizpůsobí tělu.
• Žádné externí zařízení pro podporu páteře, 
  žádné nastavování, vady, nebo poruchy
• Síťovina s nízkým otěrem chrání 
  oblečení
• Stavebnicový design pro • Stavebnicový design pro 
   jednoduchou výměnu
• Otočná zádová opěra 
  se automaticky přizpůsobí 
  proměnlivým potřebám páteře

3. Sedák ze síťoviny 

• Bezrámová přední hrana sedáku 
  eliminuje kontaktní napětí pod koleny  eliminuje kontaktní napětí pod koleny
• Síťovina s nízkým otěrem chrání 
  oblečení
• Stavebnicový design 
  pro jednoduchou výměnu
• Volitelný polstrovaný sedák

4. Loketní opěrky

• Nastavitelné, nebo pevné loketní • Nastavitelné, nebo pevné loketní 
  opěrky jsou připojeny k zádové 
  opěrce, namísto k sedáku, čímž 
  zůstávají u těla během záklonu 
• Také k dostání bez opěrek

5. Přizpůsobí se tělu

• Výškově nastavitelná velikost vyhovuje 
  nejširšímu rozsahu typů těla  nejširšímu rozsahu typů těla
• Automaticky přizpůsobuje odpor 
  naklánění a podpěru páteře 
  individuálně pro každého uživatele
• Nastavitelná výška a hloubka sedáku
• Volitelné výškově nastavitelné loketní 
  opěrky pro individuální podporu rukou

6. Kolečka6. Kolečka

• Standardní kolečka pro tvrdé povrchy
• Vhodná měkká kolečka nebo kluzáky 



Pinstripe
Vícedimenzionální vzor úzkých proužků, 
inspirovaný vertikálními kabely 
Brooklynského mostu, využívá méně příze 
než podobné síťoviny - stále ale poskytuje 
vynikající pevnost a pružnost - pro maximální 
transparentnost. transparentnost. 

Dash
Tento výrazný vzor polovičních kapek 
je navržena tak, aby připomínal vyšívaný 
vzor, vyniká jasnými barvami a nabízí 
výrazný doplněk ke konečnému provedení 
židle Diffrient World.

CatenaCatena
Síťovina s jemnou texturou je jednoduchým 
řešením v množství barev vhodných 
do každého interiéru.

Volitelný sedák pokrytý textilií
Podpůrný sedák ze síťoviny židle Diffrient 
World může být podle přání zákazníka 
pokryt polstrovanou polyuretanovou pokryt polstrovanou polyuretanovou 
vrstvou pro přídavný komfort a dynamičtější 
estetiku. Tato možnost je dostupná 
s následujícími vzory textilií společnosti 
Humanscale a může být kombinována 
s jakýmikoliv síťovinovými textiliemi této 
společnosti. 

Možnost textilií:Možnost textilií:

Vellum
Wave
Sensuede
Bridget Stripe
Ginkgo
Squiggle
LotusLotus

Pinstripe: šedá

Dash: modrá

Cantena: přírodní

Textilie
Atraktivní vzory síťovinových textilií židlí Diffrient World byly vyvinuty textilní návrhářkou Elizabeth 
Whelan tak, aby splňovaly unikátní a náročné požadavky této židle. Překonávají výkonnostní kritéria 
pro textilie používané na židle a splňují množství standardů pro životní prostředí jak ve Spojených 
státech, tak v Evropě. Tři nové síťoviny uvedené níže byly vyvinuty exklusivně pro židli Diffrient World. 
Kompletní řada síťovinových textilií společnosti Humanscale je dostupná s židlí Diffrient World.



Zisk kreditů LEED
Židle Diffrient World obsahuje 22% recyklovatelného obsahu LEED a může být ohodnocena 
hodnotnými kredity LEED.

LEED PRO KOMERČNÍ INTERIERY

Materiály a zdroje
Kredit 2.1
Rozvržení konstrukčního odpadu, úspora skládkovéhoRozvržení konstrukčního odpadu, úspora skládkového
materiálu 50%
Kredit 2.2
Rozvržení konstrukčního odpadu, úspora skládkového
materiálu 70%
Kredit 3.3
Opětovné využití zdrojů, 30% nábytek a vybavení
Kredit 4.1Kredit 4.1
Recyklovaný obsah, 10%
Kredit 4.2
Recyklovaný obsah, 20%

Kvalita vnitřního prostředí 
Kredit 4.5
Materiály s nízkým vyzařováním

Inovace a designInovace a design
Kredit 1.1 - 1.4
Inovace v designu: Ergonomická strategie

LEED PRO NOVÉ KONSTRUKCE

Materiály a zdroje
Kredit 2.1
Rozvržení konstrukčního odpadu, úspora skládkového materiálu 50%
Kredit 2.2Kredit 2.2
Rozvržení konstrukčního odpadu, úspora skládkového materiálu 75%
Kredit 3.1
Opětovné využití materiálů, 5%
Kredit 3.2
Opětovné využití materiálů, 10%
Kredit 4.1
Recyklovaný obsah, 10%Recyklovaný obsah, 10%
Kredit 4.2
Recyklovaný obsah, 20%

LEED PRO EXISTUJÍCÍ STAVBY: PROVOZ A ŮDRŽBA

Materiály a zdroje
Kredit 2.2
Udržitelné obchodování: Zboží a nábytek
s dlouhou životnostís dlouhou životností

Inovace v provozu
Kredit 1.1. - 1.4
Inovace v provozu: Ergonomická strategie


