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Klassieke contouren met 
eigentijdse ergonomie  

Zeph
Ontworpen door Studio 7.5

De Zeph-stoel brengt een prettige balans tussen de moderne esthetiek 
van rond de jaren 50 vorige eeuw en de door research onderbouwde 
ergonomie van bureaustoelen van vandaag de dag. Het geavanceerde 
maar eenvoudige ontwerp biedt meer voor minder. Meer comfort, 
kleuren en stijl, maar gemaakt met minder onderdelen en voor een 
prijs die het de perfecte instapkeuze maakt voor de prestatiestoelen 
van Herman Miller.



Meebewegen met de Kinematic Monoshell

De ontwerpers van Studio 7.5 wilden een kuipstoel maken die 
kon meebewegen; bepaald geen gemakkelijke taak. Ze gebruikten 
3D-printers om prototypen van de monoshell te ontwikkelen, totdat  
ze uitkwamen op wat ze als een gouden standaard in ergonomie 
beschouwen: een rugleuning die natuurlijk aanvoelt voor een stoel die 
met de gebruiker meebeweegt. De geometrie van het ontwerp zorgt 
ervoor dat de scharnierpunten van uw lichaam het juiste tegenwicht 
bieden voor ergonomisch goed zitten: een ervaring die u de hele dag 
door ondersteund en energiek laat voelen terwijl u in de stoel beweegt.

De geometrie van de Zeph zorgt ervoor dat de scharnierpunten van uw lichaam het juiste 

tegenwicht bieden voor een comfortabele, stimulerende en ergonomische zitervaring. 





Studio 7.5

Design

Het in Berlijn gevestigde Studio 7.5 deed de eerste inspiratie voor 
de Zeph-stoel op dankzij de studenten bij de universiteiten waar 
ze lesgeven. Uiteindelijk leidde hun iteratieve ontwerpproces tot 
een instapmodel stoel die geen concessies doet aan comfort of 
stijl, en die een brug slaat tussen de iconische ontwerpen van 
Herman Miller uit het midden van de vorige eeuw en de ergonomie 
van bureaustoelen van vandaag de dag.

Over Studio 7.5

Toen Burkhard Schmitz en Carola Zwick in 1992 met een zeskoppig 
team hun designbureau oprichtten, zochten ze de vrijheid om te werken 
aan projecten die hen interesseerden. En de vrijheid zonder bazen en 
titels. “Iedereen doet alles,” zegt Schmitz, die spreekt voor de groep die 
ook Carola’s broer Roland Zwick bevat. “Dat is hoe we ideeën cultiveren 
en onze openheid en nieuwsgierigheid behouden.”

Ze vinden het ontwerpen van bureaustoelen het meeste voldoening 
geven, na met Herman Miller gewerkt te hebben aan de Setu-stoel, de 
bekroonde Mirra-stoel, Mirra 2 en Cosm. “Wij definiëren niet alleen hoe 
de stoel eruitziet maar ook hoe deze presteert,” zegt Carola. Wat betreft 
hoe deze stoelen voor u presteren: ze bieden comfort onafhankelijk van 
hoe of waar u zit.



De 3D Knit bestaat voor 50 procent uit na consumentengebruik gerecycled 
materiaal, gemaakt met een productieproces zonder enige verspilling van stof. 

Mix en match uit het vrolijke palet van acht kleuren voor 
de Zeph. 

Leuke kleuren

Het speelse palet van acht kleuren voor de kuip en het 
onderstel van de Zeph-stoel is ontworpen om uw huis, 
kantoor, universiteitscampus of waar dan ook op te 
luisteren. Zodat u de stoel creatief kunt combineren met 
uw eigen gevoel voor stijl. En, goed nieuws: dipped-in-
colour is weer terug, de enkele tint van boven tot onder, 
bekend van de Cosm, de voorganger van de Zeph.

Breng afwisseling met 3D Knit  

De optionele, verwijderbare en verwisselbare 3D Knit kan 
zonder gereedschap rechtstreeks in de kuip worden 
geschoven, en kan worden uitgewisseld met een van de 
20 andere textielkleuren voor een leuke opfrisser. Omdat 
het voor 50 procent bestaat uit na consumentengebruik 
gerecycled materiaal en precies op de afmetingen van 
de stoel wordt gebreid, wordt er geen stof verspild. 



Materialen

Zeph-stoel

Olive
OLF

Tea Rose
5H105

Blaze
5H108

Cayenne
5H109

Mustard Seed
5H111

Boysenberry
5H120

Glacier
5H116

Aloe
5H115

Nightfall
DN2

Carbon
CRB

Patina
5H112

Glacier
DB3

Alpine
ZM

Moss
5H114

Blaze
BLZ

Cocoa
CC1

Persimmon
5H107

Cocoa
5H106

Silt 
5H104

Falcon
5H110

Bluebell
5H119

Olive
5H113

Full Colour
Afwerking

3D Knit zitting
Splash

Prijscategorie 1

Nightfall
5H118

Ultramarine
5H117

Black 
BK

Carbon
5H102

Black
5H101

Alpine
5H103

Familie
Multifunctionele stoel
Kruk

Overzicht 
Maximaal gewicht gebruiker 158,7 kg

Zithoogte
Multifunctionele stoel 371 - 513 mm
Kruk 614.7 - 815.3 mm

Armleuningsopties
Geen armleuningen
Vaste armleuningen 

Milieuvriendelijke hoogtepunten
Recyclebaarheid Tot 99%
BIFMA-niveau 3
SCS Indoor Advantage  Gold
Declare Label



Ga voor meer informatie naar hermanmiller.com 
of bel +44 1225 794000. 
HermanMiller, y, Mirra, Mirra 2, Setu en Cosm behoren tot de geregistreerde 
handelsmerken van Herman Miller, Inc. en zijn dochterondernemingen.
Zeph and Zeph by Herman Miller stapelbare stoel van Herman Miller behoort tot  
de handelsmerken van  Herman Miller, Inc. en diens dochterondernemingen. 
Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaren.

Gedrukt in de VS. Recycle deze brochure alstublieft. 
© 2022 Herman Miller, Inc., Zeeland, Michigan
Alle rechten voorbehouden. 


