A Design Hét legnépszerűbb irodaszékei
A Design Héten bemutatott székek közül íme néhány, mely, mind a szakma, mind a látogatók tetszését is
elnyerte.

Embody

Nem véletlenül nevezték el Embodynak ezt a széket, hiszen magába foglalja (embody
(ang.) = magába foglal) mindazt, amit a Herman Miller az elmúlt 80 évben az ülés
ergonómiájáról megtudott. Apró pixelekre bontva az ülőfelületet és a háttámlát, a test a
szék ülőlapjával érintkező teljes felülete részt vesz a súly eloszlásában, tehermentesíti a
medencét és a combokat. A mátrixszerűen elhelyezkedő, egymástól függetlenül mozgó
támasztóelemek dinamikus ülőfelületet és háttámlát képeznek. A tartó lapra rétegzett két
rugós, hálós-, illetve sejtszerkezetű anyag a vékony légáteresztő kárpitozással, teljes
kényelmet és szellőzést biztosít a testnek, követi a test minden apró mozgását. Az ülőlap
hosszúsága,
mélysége
testalkatnak
megfelelően
fokozatosan
állítható.
On

Ennél a széknél nem az számít, hogy milyen a testtartása, hanem az, hogy Ön mozog!
Az egészséges ülés titka, hogy a testet mozgásra ösztönözze úgy, hogy az ne fáradjon el.
Az On titka, hogy háromdimenziós mozgásra képes. Az előre és hátra dőlés mellett,
természetes oldalirányú mozgásra is képes két, egymástól függetlenül forgó lemezek a

comb mozgását képezik le. Ezek gömbcsuklóval csatlakoznak a Flexfram®-hez, mely
egy rugalmas ülőforma és egy rendkívül rugalmas háttámlaváz össze-kapcsolása. A
gerinc és az izmok mind adekváltan mozognak, hiszen az On kinematikája a csípő és a
térd for-gópontjait természetes módon tükrözi, így a test folyamatosan egyensúlyban
marad. Az ON szék 55% újrahasznosított anyagot tartalmaz és 98%-ban maga is
újrahasznosított.
Aeron

A szék, amely még a sorozatgyártás megkezdése előtt bekerült a New York-i Modern
Művészetek Múzeumába. Korszakalkotó újítása a PostureFit derék és csípőtámasz,
hatalmas ergonómiai áttörést jelent az ülőbútorok területén. A gerincoszlop helyes
megtámasztását biztosítja, mely az öv alatti részen, a gerincoszlop és a medencecsont
találkozásánál helyezkedik el. Az Aeron széket három méretben tervezték azonos
felszereltséggel, és sokrétű állítási lehetőséggel, azért, hogy a különböző antropológiai
méretekkel rendelkező személyek számára biztosítsa a legkomfortosabb ülést. A
légáteresztő anyagból készült Pellicle háttámla a test kiegyensúlyozott hőháztartásáról
gondoskodik.
Foray

Exclusive vezetői szék, mely a Herman Miller és a Geiger együttműködésének
gyümölcse. A Foray szék egyedül álló módon képviseli a luxus kategóriájú vezetői
bútorok eleganciájának és a funkció orientált designnak a kombinációját. Lendületes,
töretlen kontúrját, a tervezők bevallása szerint egy gondoskodó kéz tenyerének formája
inspirálta. Vizuálisan a szék egyik megkapó eleme a klasszikus stílusra hajazó, háttámla
támasztását adó ovális fém keret, melynek formája mégis nagyon modern. A szék finom
beállításainak köszönhetően képes követni a test természetes mozgását. Mozgásunk
kulcs pontjai a forgó pontok, úgy mint a csípő, a térd és a boka. Ezek állandó
támasztása, és támogatása az ergonómikus szék egyik feladata. A szabadalmaztatott
„Super Seat” rendszer hosszú távú kényelemet biztosítva, csökkenti a fáradékonyságot.
Fs-Line

20 évvel ezelőtt két fiatal tervező a Wilkhahn-nál megállapította, hogy az ülés
önmagában nem egészséges. Így célul azt tűzték ki, hogy olyan munkaszéket alkossanak
mely ezt nem túl kedvező hatást enyhíti, és melynek használatához nem kell
jogosítvány! Nos a szék alapelve időtállónak bizonyult: minimális állítási lehetőséggel
felszerelt FS-Linenál, az egy darabból álló székpalást a titok nyitja. A kiemelkedően
nagy rugalmasságú háttámla tulajdonképpen a szinkronmechanikájú székek által
biztosított ergonómiai kényelmet nyújtja (az ülőlap és a háttámla egymástól független
mozog). Azóta székek milliói találtak gazdára, több mint 40 féle variációban került
gyártásra, de a piacon hasonló megoldással azóta sem jelentek meg.

