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Sedáky na židlích Humanscale využívají moderní technologii vyvinutou převážně pro sportovní oděvy a průmysl
sportovního zboží. Vysoce technicky vyspělý tvářecí proces kombinuje textilii, polyuretan nebo Technogel®
a plastový podpěrný plášť do jediné modulární jednotky, kterou lze připevnit k sedáku čtyřmi šrouby. Díky
tomuto vyspělému procesu jsou textilie používané pro sedáky tak jedinečné, jako zbytek židle a uspokojí
náročnější požadavky, než běžné čalounické textilie.
VELLUM

WAVE

Textilní kód: V
Textilní řada: 1
Je utkána ze směsi nylonu a elastických přízí, tato
tkanina se vyznačuje extrémní trvanlivostí. Díky
příměsí Condura® tato jednovrstvá tkanina odolává
i v nejvíce zátěžových prostředcích. Snadno splňuje
požadavky na silné namáhané čalounění. Je
impregnovaná činidlem, které jí činí odolnou vodě a
nečistotám. Má vysokou trvanlivost, nevstřebává
vlhkost ani nečistoty.

Textilní kód: W
Textilní řada: 1
Tkanina Wave, původně určena pro sportovní oděvy,
vyhovuje náročným požadavkům na vlastnosti potahové
látky a technologii výroby židlí Humancale. Tato
dvouvrstvá strečová tkanina s rezervou splňuje
požadavky na silně namáhané čalounění. Barvy a
tkaniny Wave vycházejí ze široké škály přírodních
barev.

SPIRIT MILLENNIUM

LOTUS

Textilní kód: U
Textilní řada: 1
Antimikrobiální a otíratelná textilie vyrobená z
Naugahydu, tato textilie je určena pro využití v
ústavech zdravotní péče, vzdělávání, nemocnicích a
jiných prostředcích, jež vyžadují trvanlivé a snadno
udržovatelné povrchy. Prošla zkouškami pro
zdravotnické prostředí, jako antimikrobiální testy a
zkoušky čistitelnosti a splňuje požadavky požárních
předpisů.

Textilní kód: K
Textilní řada: 1
Voděodolná a snadno udržovatelná je ideální textilií
pro prostředí nemocnic a ústavů zdravotní péče.
Její polyuretanový povrch s nylonovým podložením
se vyznačuje jemnou texturou, jenž je příjemná na
omak, přičemž nabízí trvanlivost a její design se
čtyřsměrným napínáním poskytuje flexibilitu pro
hladké přizpůsobení se unikátně ergonomicky
navrženým sedákům Humanscale. Lotus splňuje a
překračuje všechny požadavky na charakteristiky
pro sedací aplikace, včetně veškerých požadavků
na velké namáhání a smrštění a testů pro zdravotní
účely.

CAVA

OXYGEN

Textilní kód: C
Textilní řada: 1
S využitím směsi nové vlny a nylonu, a tudíš
poskytující velkou variabilitu, je Cava složena z 90%
vlny, příze a 10% nylonu. Tato jednoduchá čalounická
tkanina z česané příze se vyznačuje krepovou vazbou
s texturovaným povrchem a je měkká, ačkoli extrémně
odolná. Výjimečná trvanlivost textilie Cava ji činí ideální
pro prostory s velkým provozem, jako kanceláře, hotely
a různé instituce. Dostupná v mnoha barvách, vyhovuje
nejpřísnějším přejímacím testům pro čalounění.

Textilní kód: Y
Textilní řada: 1
Oxygen je lehká tkanina s vysokou odolností otěru a
roztažnými vlastnostmi, složená z 90% vlny a 10%
nylonu. Oxygen je čalounická tkanina se značkou
Second Nature, klimaticky neutrální, s úhledným
vzhledem přizpůsobeným přání zákazníka, dostupná
ve 40 svěžích odstínech. Během procesu výroby látek
se uvolňují skleníkové plyny, jako oxid uhličitý, jenž
přispívá ke změnám klimatu. Klimaticky neutrální
koncepce znamená, že tyto emise jsou potlačeny
nebo vyváženy.
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BRIDGET STRIPE/HORIZONTÁLNĚ

BRIDGET STRIPE/VERTIKÁLNĚ

Textilní kód: H
Textilní řada: 2
Bridžetový proužek představuje nový stylový vzor
navržený cenami ohodnocenou textilní návrhářkou
Elizabeth Whelan pro židle Humanscale. Bridžetový
proužek se skládá z 78% z merinové vlny, obnovitelného
vlákna, které je známé pro své jasné barvy a přirozenou
pružnost. Na výplň je použit jemný polyester a nylon,
který dostává pevnost.

Textilní kód: B
Textilní řada: 2
Bridžetový proužek představuje nový stylový vzor
navržený cenami ohodnocenou textilní návrhářkou
Elizabeth Whelan pro židle Humanscale. Bridžetový
proužek se skládá z 78% z merinové vlny, obnovitelného
vlákna, které je známé pro své jasné barvy a přirozenou
pružnost. Na výplň je použit jemný polyester a nylon,
který dostává pevnost.

SQUIGGLE/HORIZONTÁLNĚ

SQUIGGLE/VERTIKÁLNĚ

Textilní kód: G

Vytvořeno oceňovanou Lori Weitzner, tento vzor byl
inspirován pohybem čeřících se vln na klidné vodní
hladině. Tento vzor se vyznačuje inovativní strukturou vln,
která vytváří moderní organický vzor vln. Tento design
přichází v devíti bohatých odstínech a lze jej aplikovat
buď horizontálně, nebo vertikálně na židle Humanscale.

Textilní kód: S
Textilní řada: 0
Vytvořeno oceňovanou návrhářkou Lori Weitzner, tento
vzor byl inspirován pohybem čeřících se vln na klidné
vodní hladině. Tento vzor se vyznačuje inovativní
strukturou vln, která vytváří moderní organický vzor vln.
Tento design přichází v devíti bohatých odstínech a lze jej
aplikovat buď horizontálně, nebo vertikálně na židle
Humanscale.

SENSUEDE

GINKGO

Textilní kód: D
Textilní řada: 3
Sensuede byla vyvinuta tak, aby se stala nejlepší a
nejdostupnější semiší. Semišově měkký dotek vychází z
použití dýchatelných a nemačkavých recyklovatelných
mikrovláken, která jsou jemnější než lidský vlas, ale jsou
mimořádně silná. Tento materiál byl také vybrán pro svůj
příznivý obsah k životnímu prostředí a výrobnímu
postupu.

Textilní kód: F
Textilní řada: 2
Složena z 90% vlny nabízí Ginkgo příjemnou texturu a
trvanlivost. Subtilní a elegantní vzor činí tuto textilií
vhodnou pro nejrůznější prostředí. Ginkgo přichází se
zářivými a sytými barvami a rozšiřuje tak škálu řady
čalounění Humanscale.

KŮŽE SPINNEYBECK

Textilní řada: 0

Pro zákazníka s vlastní kůží, jsou ceny k dispozici na vyžádání.

VICENZA

SABRINA

Textilní kód: Z
Textilní řada: 0
Kůže Vicenza je vyrobena firmou Spinneybeck z
evropských usní upravených anilinovým barvivem.
Speciální ošetření obohacuje kůži a napíná vlákna.
Dýchatelný ochranný povrch poskytuje vysokou
životnost a komfort.

Textilní kód: L
Textilní řada: 1
Sabrina je jednou z nejpopulárnějších lícových usní
firmy Spinneybeck. Vyznačuje se hladkým pevným
a poddajným povrchem. Je favoritem těch, kteří
hledají elegantní lícovou useň pro časté použití.

ACQUA

PRIMA

Textilní kód: Y
Textilní řada: 1
Kombinace speciálního přečinění a technicky
vyspělého procesu povrchové úpravy vyústila do kůže,
jež není pouze voděodolná, ale rovněž praktická pro
aplikace, jež vyžadují trvanlivý povrch.

Textilní kód: P
Textilní řada: 2
Prima představuje nejvyšší třídu lícové usně.
Propojení umu starých řemeslníků spolu s výběrem
nejlepších surovin vytvořilo samostatnou luxusní třídu.
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CERVO
Textilní kód: R
Textilní řada: 3
Cervo je silnější, než ostatní kůže v naší kolekci. Unikátní
způsob vydělávání ji přibližuje bohaté luxusní pružnosti
vysoké zvěře, nabízejíc tak nevšední krásu a pohodlí.

SÍŤOVINA
Elizabeth Whelan navrhla průsvitné síťoviny pro židle Humanscale tak, aby zajistily optimální ergonomickou
polohu a pohodlí uživatele. Tohoto dosáhla sloučením pevnosti, přizpůsobivosti a pružnosti. Jejich vlastnosti
s velkou rezervou vyhovují různorodým normám USA a Evropy. Jsou velmi příjemné na dotek. Navíc jsou
nesmírně šetrné i k Vašemu oblečení.
MONOFILAMENT STRIPE

TORQUE

Textilní kód: M
Monofilní tkanina je zářivá kvalita jednotlivého vlákna,
vytváří průsvitný efekt a zároveň pevnost a odolnost.
Díky speciálnímu materiálu s příměsí ocelových
vláken, zajišťuje pevnou a stálou oporu nejen v bederní
oblasti.

Textilní kód: T
Torque je vysoce účinná látka z nylonu, polyesteru a
uretanových vláken, původně vytvořena jako ochranná
vrstva pro řidiče motocyklů.

SILVER CHECK

DASH

Textilní kód: C
Tato oslnivá látka z monofilních vláken a postříbřených
nití nabízí pružnost kombinovanou s nízkooděrným
faktorem.

Textilní kód: A
Navržena tak, že připomíná vyšívací rám, Dash je
silnější, odolnější, lehčí a využívá méně materiálu, než
většina síťovinových textilií. Poskytuje uživateli oporu,
pohodlí a volnost pohybu, přičemž splňuje požadavky
na sezení dle pravidel Humanscale.
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