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De verbinding tussen comfort en waarde

Lino 
Ontworpen door Sam Hecht en Kim Colin

Lino biedt comfort op wetenschappelijke basis en een brede  
reeks esthetische opties voor de werkplek of thuis. De bekroonde 
ontwerpers Hecht en Colin kregen de opdracht om een hoogwaardige 
bureaustoel te ontwerpen met een uitzonderlijke prijs/
kwaliteitsverhouding en vonden inspiratie in de beperking. 

Dankzij hun designvaardigheden en onze ergonomische expertise – 
inclusief de gepatenteerde PostureFit-technologie – past Lino prima 
in ons portfolio van hoogwaardige bureaustoelen. Bij Herman Miller 
vinden we dat iedereen op kantoor van goed ontwerp en comfort 
moet kunnen profiteren. Lino helpt die mogelijkheid waar te maken.



Prestaties

Lino is gebaseerd op meer dan 50 jaar toonaangevend onderzoek 
en design van Herman Miller en heeft hetzelfde DNA als de rest van 
onze bureaustoelen, waardoor elke persoon een uitgebalanceerde 
beweging en dynamische pasvorm wordt geboden. De voorgevormde 
zitting werkt samen met de hoogwaardige suspensie voor totale 
ondersteuning van de wervelkolom en de ademende suspensie heeft 
geïntegreerde ondersteuning voor de rug dankzij een composiet van 
verschillende draadspanningen. 

Design

Lino combineert de ontwerpexpertise van Sam Hecht en Kim 
Colin met het comfort dat u van een Herman Miller-bureaustoel 
mag verwachten. De stoel is gemaakt volgens onze hoogste 
kwaliteitsnormen en is rigoreus ontworpen, bewerkt en getest.  
Die aandacht voor detail is ook zichtbaar in de minimale invloed  
op het milieu van de stoel. Lino wordt ondersteund door onze 
garantie van 12 jaar bij 3 diensten per dag.

Personaliseer uw Lino-stoel door te kiezen tussen een Black of Mineral frame, zes verschillende suspensiekleuren 

en een grote verscheidenheid aan bekledingsopties. Kies voor het onderstel een kleur die overeenkomt met het 

frame of, voor een slanker uiterlijk, kies voor polished aluminum. 

Het eigen Duo-suspensiemateriaal van 

Lino heeft drie ademende zones met 

verschillende spanning om borstkas-, 

onderrug- en lendensteun te bieden.

VERZACHTEN

STABILISEREN

ONDERSTEUNEN



Ga voor meer informatie naar hermanmiller.com of bel +31 70 221 3007.

HermanMiller en Y behoren tot de geregistreerde handelsmerken van Herman Miller, Inc.  
Lino is een handelsmerk van Herman Miller, Inc. en zijn dochterondernemingen. 
Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaren.

© 2021 Herman Miller, Inc. 03/2021 
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Over Sam Hecht en Kim Colin

Ontwerpers Sam Hecht en Kim Colin van het in Londen gevestigde 
Industrial Facility creëren werk dat de behoefte aan een vol leven in 
evenwicht houdt met het verlangen naar eenvoud. De contemplatieve 
benadering en aandacht voor detail van de Britse Hecht vormen een 
aanvulling op de architectonische gevoeligheid van de in Californië 
geboren Colin. Samen ontwerpen ze meubels en producten die zich 
verhouden tot de omgevingen waarin ze worden gebruikt.

Colin zegt: “We streven naar een eenvoud van gebruik die niet  
ten koste gaat van de functionaliteit.” Hecht voegt eraan toe:  
“Wat hieruit voortkomt, is een soort evenwicht waarbij producten 
relevant en duurzaam zijn.”

Familie 
Bureaustoel 
Kruk

Overzicht 
Maximaal gewicht gebruiker 159kg

Zithoogte 
Standaard kolom 425–527mm

Zitdiepte 
Vast 400mm 
Verstelbaar* 384–454mm

Rugondersteuning 
Onderrugsteun Standaard 
Passieve lendensteun Standaard 
Verstelbare lenden-/onderrugsteun  
 met PostureFit Optioneel

Bewegingsopties 
Semi-synchroon met bewegingsbegrenzer 
Synchroon met bewegingsbegrenzer 
Synchroon met bewegingsbegrenzer en zithoek

Armleuningsopties 
Geen armleuningen 
Vaste armleuningen 
In hoogte verstelbare armleuningen 
Volledig verstelbare armleuningen

*alleen bureaustoel

Sam Hecht en Kim Colin

 


