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Dynaflex

  

Van architecten en ontwerpers tot  facilitair managers en eindgebruikers -  velen van ons zijn 

zich bewust van de steeds veranderende uitdagingen in de huidige werkplek omgevingen. Het 

niet alleen de opkomst van de technologie en mobiele apparaten die fundamenteel bijdragen 

aan onze manieren van werken - de sociale en culturele normen zijn ook verschoven. Vandaag 

de dag zijn meer en meer mensen op zoek naar persoonlijke keuzes en self-empowerment in 

alle aspecten van het dagelijkse werk; ‘Stilzitten’ is niet langer de norm. De meeste werknemers 

willen nu de vrijheid om te kiezen hoe zij zich bezighouden, werken, focussen en bewegen 

tijdens hun werkdag.

Haworth introduceert Dynaflex: Haworth’s volgende generatie in seating  die reageert op het 

gedrag van gebruikers in een dynamische werkomgeving – één die een toename van de niet-

traditionele zitplaatsen en soms ongezonde houdingen heeft aangemoedigd. Dynaflex is het 

product van een team bestaande uit internationale ontwerpers, ingenieurs  en ergonomische 

experts die hun kennis van technologische, fysische- en biologische principes hebben 

gecombineerd om het “Dynaflex Effect”,  een unieke gesynchroniseerde beweging van de 

rugleuning en zitting die een continue ondersteuning biedt door middel van het gepatenteerde 

gewichts-afhankelijke systeem, te ontwikkelen.

Veel mensen zitten meer uren dan dat ze slapen. Als zodanig is een gezonde zithouding 

belangrijk voor ons fysieke welzijn.  Met Dynaflex hebben mensen nu de ultieme steun voor 

hun favoriete  werk-houding. Welkom in een nieuwe wereld van de (zittende) vrijheid; één waar 

je kunt zitten, flexibel bewegen  en werken zoals u wilt.

Details.  
DESIGNER Simon Desanta en Haworth Design 
Studio 

GETEST in samenwerking met de Folkwang 
Universiteit in Essen, Duitsland.

“DYNAFLEX EFFECT” is een unieke symbiose 
tussen zitting, rugleuning en armleuningen. 
Deze elementen omringen de gebruiker,  
onderhouden het voortdurende contact met 
hun achter- en onderzijde en brengen de 
gebruiker weer terug naar de oorspronkelijke 
zitpositie.

OPTIES zoals een hoofdsteun, kledinghanger en 
een in hoogte verstelbare lendensteun of een 
asymmetrische lendensteun en 4D armleuningen 
zijn ook beschikbaar. 

ALLE VRIJHEID OM TE BEWEGEN.
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“Dynaflex Effect“

PRODUCT AFMETINGEN MATERIAAL

Dynaflex
Bureaustoel 
Automatisch gewichts 
mechanisme
met vaste rugleuning of 
flexibele rugleuning

Breedte: 52 cm
Diepte: 65 cm
Lengte: 100 - 112 cm
Z-Hoogte: 40 - 52 cm

Netweave rug: Coll. 40 (12 kleuren)

Zitting: Stoffen uit de Europese 

kleurencollectie

Onderstel: Kunststof zwart of 

aluminium zwart, zilver metallic, wit, 

gepolijst of verchroomd

Dynaflex met armleuningen
Bureaustoel 
Automatisch gewichts 
mechanisme
met vaste rugleuning of 
flexibele rugleuning
4D armleuningen

Breedte: 63 cm
Diepte: 65 cm
Lengte: 100 - 112 cm
Z-Hoogte: 40 - 52 cm

Netweave rug: Coll. 40 (12 kleuren)

Zitting: Stoffen uit de Europese 

kleurencollectie

Onderstel: Kunststof zwart of 

aluminium zwart, zilver metallic, wit, 

gepolijst of verchroomd

1 Flexibiliteit in plaats van torsiestijfheid

2 Gewichtsverdeling en drukbalans

3 Automatische gewichtsverdeling

4 Lichte constructie

5. Asymmetrische lendensteun en een in hoogte verstelbare 
lendensteun
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“Dynaflex Effect” is ais een unieke symbiose tussen zitting, rugleuning en armleuningen. Deze elementen omringen de gebruiker,  
onderhouden het voortdurende contact met hun achter- en onderzijde en brengen de gebruiker weer terug naar de oorspronkelijke 
zitpositie.
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Benelux · Haworth Benelux B.V. · Tel. +31 8828 770 60
Czech Republic · Haworth Czech s.r.o. · Tel. +420 2726 572 40
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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