
Ga in een Cosm zitten en u zou zomaar 
kunnen vergeten dat u überhaupt in een 
stoel zit. Het doordachte ergonomische 
design reageert onmiddellijk op uw 
lichaam, beweging en houding, en biedt 
een  natuurlijk evenwicht en complete 
ondersteuning. Ongeacht wie er voor u 
in de stoel gezeten heeft, hoelang u erin 
zit of wat u gaat doen, Cosm zorgt voor 
een nieuwe comfortbeleving – waar u 
ook werkt.

Ontwerper
Studio 7.5

Voordelen
•  Een gepersonaliseerde 

ergonomische ervaring 
•  Instant comfort waarvoor u geen 

instellingen hoeft af te regelen
•  Drie rugleuningshoogten en de 

optie om de stoel in één kleur te 
specificeren zorgen ervoor dat 
Cosm overal een thuis kan vinden. 

Garantie 
12 jaar bij 3-ploegendienst

hermanmiller.com/cosm

Cosm™-stoelen

http://hermanmiller.com/cosm
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Uitleg over productlijn

Meer informatie
Ga voor meer informatie en materialen over Cosm naar hermanmiller.com.
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Kenmerken

Cosm™-stoel

Specificaties

Familie 
Bureaustoel 
Kruk

De volgende informatie is uitsluitend van toepassing  
op de Cosm-bureaustoelen. 
Overzicht 
Maximaal gewicht gebruiker 159 kg 
Bevolkingsgroep 5e - 95e percentiel

Rugondersteuning 
Intercept-suspensie Standaard

Zithoogte 
Stoelen 376 mm - 531 mm 
Kruk  579 mm - 826 mm* 
*bereik kan variëren afhankelijk van kolomhoogte

Bewegingsmechaniek 
Auto Harmonic tilt

Rugleuningsopties 
Lage rugleuning 
Middenhoge rugleuning 
Hoge rugleuning

Armleuningsopties 
Geen armleuningen 
Vaste armleuningen 
In hoogte verstelbare armleuningen 
Leaf-armleuningen

1. Auto-Harmonic™ tilt 
Het bewegingsmechaniek biedt ogenblikkelijk en 
automatisch uitgebalanceerde ondersteuning en 
bewegingsvrijheid, afhankelijk van uw lichaam en houding.

2. Intercept-suspensie 
De doorlopende contour van de elastomere suspensie, 
luchtdoorlatend en temperatuurneutraal, neemt de ruimte 
tussen de zitting en de rug weg en omhult de vorm van elke 
individuele persoon om een ononderbroken dynamische 
ondersteuning van de wervelkolom te bieden.

3. Flexibel frame 
Het dunne maar sterke frame is bijna onmerkbaar aanwezig 
en biedt ondersteuning tijdens het meebuigen, zodat u 
comfortabel uw bovenlichaam kunt bewegen.

4. Uniform in kleur 
Cosm is beschikbaar in één tint voor de gehele stoel om  
de eenheid van ontwerp en de sculptuurachtige kwaliteit  
van de stoel te benadrukken. 

5. Leaf-armleuningen 
Leaf-armleuningen bieden een brede, aangename  
rustplaats voor uw ellebogen. 

6. Aanvullende armleuningsopties  
Cosm is ook leverbaar met in hoogte verstelbare 
armleuningen, vaste armleuningen of zonder armleuningen.

Stoel met lage rugleuning

Kruk met lage rugleuning Kruk met middenhoge rugleuning

Stoel met hoge rugleuning

Stoel met middenhoge rugleuning

Bureaustoel

Kruk
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