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Ondersteun uw lichaam met 10 graden 
bewegingsruimte voor extra comfort

Keyn Chair Group 
Ontworpen door forpeople

Elke kantoormedewerker kent ze wel: vergaderingen.  
De stoelen van de meeste bijeenkomsten zijn niet erg 
comfortabel. Als medewerkers niet lekker zitten, worden  
ze moe en letten ze niet meer op. Eigenlijk geldt dat voor  
elke plek waar mensen samenwerken. 
 

We hebben forpeople benaderd om een oplossing voor  
dit probleem te vinden. Dit is een in Londen gevestigd 
ontwerpbureau waarmee we de Keyn Chair Group ontwikkeld 
hebben. Deze bestaat uit een reeks vergaderstoelen en 
bijzetstoelen met een natuurlijk comfort, zodat medewerkers 
tijdens bijeenkomsten bij bewegingen en wisselende houdingen 
worden ondersteund. Dat is goed voor hun aandacht en hun lijf.



Keyn Chair Group

Zorg voor allerlei verschillende looks door onderstellen, 
afwerkingen voor zittingen en frames en een uitgebreid 
aanbod van stoffen met elkaar te combineren. Kies een 
felgekleurd zitkussen en een wit frame voor een 
koffiezaakgevoel, of ga voor het chique leer en de  
gepolijste opties voor een zakelijke omgeving. 

Keyn Cantilever

Keyn Four-Star

Keyn Four-Leg

Fully-Upholstered

The Keyn four-leg chair  
is stackable to four high.

Also available:
Armless
CastersSeat-Pad Semi-Upholstered

Fully-Upholstered

The Keyn cantilever chair  
is stackable to four high.

Also available:
Armless

Fully-Upholstered

Seat-Pad

Seat-Pad

Semi-Upholstered

Semi-Upholstered

Keyn Five-Star

Fully-UpholsteredSeat-Pad Semi-Upholstered







Prestaties

Als u rechtop zit, zorgt Keyn meteen voor meer comfort  
dankzij de gevormde rugleuning. Deze blijft vanaf het moment 
dat u gaat zitten in contact met uw ruggengraat. Als u uw houding 
aanpast en anders gaat zitten, beweegt het gepatenteerde 
CradleFlex-mechanisme met u mee. Het wordt soepel tot  
10 graden naar achteren versteld, terwijl het zitoppervlak 
tegelijkertijd naar voren beweegt. U wordt ondersteund  
terwijl u van houding wisselt. Uit onderzoek is gebleken dat 
medewerkers dit soms wel 53 keer per uur doen1. U weet  
nu dus zeker dat u comfortabeler en geconcentreerder blijft.

Behalve het flexibele comfort van Keyn voldoet de 
voorgevormde rugleuning van de versie met het zitkussen  
aan strikte reinigingsvoorschriften. De stoel is voorzien van 
duurzaam en flexibel polymeermateriaal, zodat het een 
uitstekende keuze is voor plekken met veel verkeer, zoals 
horeca. Het fijne patroon van de stoel bevordert niet alleen  
de lichtgewicht esthetiek, maar maakt ook ventilatie mogelijk. 
U blijft dus niet alleen ondersteund, maar ook koel.

1. http://www.hermanmiller.com/research/solution-essays/supporting-the-biomechanics-of-movement.html

Het fijne patroon van Keyn levert een bijdrage aan de lichtgewicht uitsraling en zorgt eveneens 

voor ventilatie, zodat u koel blijft. Voeg een vleugje kleur of contrast toe op de achterzijde door 

te kiezen uit een van de vijf kleuropties. 

Het gepatenteerde CradleFlex-

mechanisme van Keyn reageert op uw 

bewegingen door tot 10 graden naar 

achteren te leunen terwijl tegelijkertijd 

het zitoppervlak naar voren schuift. 



Ontwerp

Tijdens het ontwerpen van de Keyn Chair Group wilde forpeople 
dat elke versie van de stoel dezelfde visuele aantrekkingskracht 
zou hebben. Daarom heeft het bedrijf elke stoel uit de groep 
ontwerpen met slechts vier basiscomponenten: het onderstel, 
de zitschaal, het zitoppervlak en verschillende opties voor de 
bekleding. Voor de bekleding kan gekozen worden uit alleen 
een beklede zitting tot en met een geheel beklede stoel.

Samen creëren deze vier componenten een universele 
elegante uitstraling, die via verschillende kleuren, materialen 
en afwerkingen kan worden aangepast, zodat de stijl in elke 
ruimte past. Combineer bijvoorbeeld een witte afwerking met 
opvallende, felle kleuren voor een casual ruimte. Kies een 
gepolijst onderstel en een volledig leren bekleding voor een 
zakelijke uitstraling. Bij een contrasterende achterkant voegt 
u nadrukkelijk accentkleuren toe aan een meer sobere look. 

Over forpeople

forpeople is een ontwerpbureau dat sinds 2009 samenwerkt 
met Herman Miller. Het ontwerpmotto van forpeople hangt  
nauw samen met de naam van het bedrijf. De medewerkers van 
forpeople vinden dat ontwerpen geen abstracte, theoretische 
bezigheid is. Het is ondergeschikt aan de mensen die er gebruik 
van maken. Bij al het werk van forpeople (ontwerpen voor 
producten, services, en ervaringen) vormen de gevoelens, 
gedachten en handelingen van mensen het uitgangspunt. 
Uiteindelijk wil forpeople de levens van mensen beter maken.

Door het onderstel, de afwerking en de bekleding te wijzigen, kan de Keyn Chair Group worden afgestemd op 

gebruik in een café, vergaderruimte, workshopruimte of directiekamer.

Ontwerpers Joohee Lee (links) en Richard Stevens (rechts), forpeople. 



Ga voor meer informatie naar hermanmiller.nl of bel +31 (0) 622 232 692. 
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Materialen

U kunt inspelen op het karakter van het bedrijf of een individu door de 
afwerking voor het onderstel, de zitting en het frame te combineren met een 
van de drie verschillende bekledingsopties, waarvoor een uitgebreid aanbod 
van stoffen en kleuren beschikbaar is. De onderstaande keuzes zijn slechts  
een selectie van de beschikbare stoffen. Vraag uw vertegenwoordiger van 
Herman Miller naar de meest actuele stoffen die beschikbaar zijn.

Family
Four-leg 
Cantilever 
Four-star

Overview 
Maximum User Weight 450 lbs/204 kg

CradleFlex
10 degrees of recline included as standard on all models

Seat Height
Four-leg 450mm 
Cantilever 450mm 
Four-star 455mm

Seat Depth
Four-leg 435mm 
Cantilever 435mm 
Four-star 435mm

Seat Width
Four-leg 425mm 
Cantilever 425mm 
Four-star 425mm

Arm Options
No Arms 
Fixed Arms 

Keyn Chair Group

Studio White
98

Graphite
G1

Black
BK

Shell
Finish

Reverse Contrast
Finish

Studio White
98

Lemon Yellow
LMN

Ultra Marine
UTM

Base
Finish

Studio White
98

* Four-star and Five-star
**Cantilever and Four-leg

Polished Aluminium
CD*

Trivalent Chrome
47**

Luminous Red
LMR

Graphite
G1

Black
BK

Graphite
G1

Price Band 9

Upholstery 
Price Band 1

Price Band 3

Price Band 2

Price Band 10

Sprint
59S

Remix 2
117

Marvel
59B

Field
1FD

Revive 2
V80

Style
V67

Caledonian
1CL

Grampian
7F




