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Fern

Fern is een bureaustoel die de uiteenlopende beroepsbevolking nieuwe levels van 
comfort biedt, ongeacht de lichaamsgrootte, lichaamshouding of werkwijze. Fern’s 
ergonomische seating innovaties bieden totale ondersteuning van de rug en reageert 
op iedere beweging zodat je goed kunt zitten - goed kunt werken en je goed voelen. 

Meer comfort betekent minder afleiding. Als je van houding veranderd, beweegt 
Fern met je mee, zodat je gefocust op je werkzaamheden kunt blijven. Fern heeft 
een zachte en soepele rand die je niet in bewegen zal beperken.

Fern biedt een comfortabele en kwalitatieve zitervaring die een goed gevoel 
creëert en je in balans houd. De functies van de Fern zijn discreet geïntegreerd in 
een warm en residentiële esthetiek.

ONTWERP Haworth Design Studio en 
ITO Design

FERN 3-punts synchroonmechaniek  
v.v back-stop in 5 posities

ZITNEIGVERSTELLING (optioneel)

In hoogte verstelbare LUMBAAL 
ONDERSTEUNING (optioneel)

4D- of vaste ARMLEUNINGEN

FLEXIBELE RUGLEUNING iin plaats van 
torsiestijfheid

een NiEuWe beweging Details
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Fern

Fern’s Wave Suspension ™ systeem is het hart van de stoel en de 
sleutel naar de comfortabele ondersteuning en flexibiliteit van de 
rugleuning.  De rugleuning lijkt eenvoudig maar de binnenzijde 
bestaat uit een hoog wetenschappelijk, technisch en innovatief 
niveau.

Cradle  : De Cradle overlapt de Fronds en Stem en werken in 
harmonie samen voor een moeiteloze ondersteuning. De Cradle 
wordt ondersteund door de Stem en Fronds structuur met als 
resultaat - Fern’s Infinity Edge ™ - zacht en buigzaam voor een 
randloze comfortabele ervaring. 

Stem: Een centrale ruggengraat die ondersteuning biedt aan  
een reeks “Fronds” welke individueel ondersteuning bieden  
aan verschillende delen van uw rug - van de bovenrug naar de 
lenden en bekken. Ondersteuning van de rug is zo constant  
als de beweging van een persoon. 

StemCradle Fronds

WAVE SUSPENSION

PRODUCT AFMETINGEN MATERIAAL

Fern
3-punts synchroonmechaniek 
v.v back-stop in 5 posities
4D- of vaste armleuningen  
Flexibele rugleuning i.p.v. 
torsiestijfheid

Breedte 70 cm
Diepte 66 cm
Hoogte 109 – 122 cm
Zithoogte 41 – 53 cm

Netweave rug Coll. 40 (12 kleuren)
Bekleding (zitting) Stoffen vanuit het  
Europese kleurenoverzicht
Onderstel aluminium zilver poeder-coated. 
Aluminium gepolijst (optioneel)
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Benelux · Haworth Benelux B.V. · Tel. +31 8828 770 60
France · Haworth S.A.S. · Tel. +33 1456 445 00
Germany · Haworth GmbH · Tel. +49 5042 501 0
Hungary · Haworth Hungary Kft · Tel. +36 1201 401 0
Ireland · Haworth Ireland Ltd. · Tel. +353 1855 884 0
Portugal · Haworth Portugal SA · Tel. +351 2143 450 00
Spain · Haworth Spain Ltd. · Tel. +34 9139 804 80
Switzerland · Haworth Schweiz AG · Tel. +41 6276 551 51
United Kingdom · Haworth UK Ltd. · Tel. +44 2073 241 360
USA · Haworth Inc. · One Haworth Center · Tel. +1 6163 933 000
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