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Instant comfort – overal

Cosm-stoel van Herman Miller™ 
Ontworpen door Studio 7.5

Ga in een Cosm zitten en u zou zomaar kunnen vergeten dat u 
überhaupt in een stoel zit. Het doordachte ergonomische design 
zet een nieuwe standaard voor instant, gepersonaliseerd comfort, 
ongeacht wie er voor u in de stoel gezeten heeft, hoelang u erin 
zit of wat u gaat doen. De ontwerpers van het in Berlijn gevestigde 
Studio 7.5 wisten, ook toen ze aan voorgangers zoals Mirra, 
Setu en Mirra 2 werkten, dat de ideale stoel een vlot gevoel 
van natuurlijk evenwicht zou bieden.

De revolutionaire Auto-Harmonic™ tilt van Cosm doet  
precies wat het zegt en levert een mensgerichte aanpassing 
– ongeacht de houding – voor complete ondersteuning.  
Cosm is leverbaar met drie verschillende rugleuninghoogten 
en als kruk, en geeft u een nieuwe comfortbeleving – waar  
u ook werkt.  
 





Prestatie

Het bewegingsmechaniek van een stoel is als de 
versnellingsbak van een auto en net zoals de versnellingsbak 
zijn er handgeschakelde en – zoals bij Cosm – automatische. 
Bij andere zelfstellende modellen beslist de stoel hoe je moet 
zitten door het lichaam te dwingen om het bewegingsmechaniek 
te volgen. De Auto-Harmonic tilt van Cosm past zich aan op  
de mens – ongeacht de houding – zodat een evenwichtige 
achteroverleunende beweging en gepersonaliseerd comfort 
wordt geboden. Studio 7.5 en Herman Miller hebben het 
zelfstellende bewegingsmechaniek geperfectioneerd door  
een complex, fijn afgestemd mechanisme te ontwikkelen. 
Rekening houdend met de verticale kracht van de zitter, 
bewegen de tandwielen in het bewegingsmechaniek het 
scharnierpunt langs een bladveer om de kantelweerstand 
automatisch aan te passen. 

“ Je wilt eigenlijk een stoel die je in staat stelt om zo gemakkelijk mogelijk van houding te veranderen,” 

zeggen de ontwerpers. “Dat kun je alleen doen met een stoel die precies goed is afgesteld,  

en dus wilden we een stoel maken die dat onderdeel alvast voor je doet.” 

De doorlopende contour van de Intercept-

suspensie van de stoel omhult de vorm van elke 

individuele persoon en levert een ononderbroken 

dynamische ondersteuning. Het klikt vast aan het 

dunne maar sterke frame, dat bijna onmerkbaar 

aanwezig is en ondersteuning biedt tijdens het 

meebuigen, zodat u comfortabel uw 

bovenlichaam kunt bewegen.



Design

Het Duitse woord voor design ‘entwerfen’ is verwant aan 
‘werpen’. Volgens de ontwerpers is dat ‘werp iets een beetje 
voor je uit, buiten de kennis die al bestaat, om je te helpen  
de juiste richting te vinden.’ Met Cosm heeft het ‘werpen’ 
Studio 7.5 hun meest verfijnde ontwerp tot nu toe gebracht. 

Over Studio 7.5

Toen Burkhard Schmitz en Carola Zwick in 1992 met een  
team van zes hun designbureau oprichtten, zochten ze de 
vrijheid om te werken aan projecten die hen interesseerden. 
En de vrijheid zonder bazen en titels. “Iedereen doet alles,” 
zegt Schmitz, die spreekt voor de groep die nu ook Carola’s 
broer Roland Zwick bevat. “Dat is hoe we ideeën cultiveren  
en onze openheid en nieuwsgierigheid behouden.”

Ze vinden het ontwerpen van bureaustoelen het meeste 
voldoening geven, na met Herman Miller gewerkt te hebben 
aan de Setu-stoel, de bekroonde Mirra-stoel, Mirra 2 en Cosm. 
“Wij definiëren niet alleen hoe de stoel eruitziet maar ook  
hoe deze presteert,” zegt Carola. Wat betreft hoe Setu,  
Mirra en Cosm alle drie voor u presteren: ze bieden comfort 
onafhankelijk van hoe of waar u zit.

De innovatieve, nieuwe Leaf-armleuningen van Cosm – de eerste in hun soort – bieden een zacht maar 

stevig cradle-ontwerp dat een brede, aangename rustplaats biedt voor uw ellebogen. De armleuningen 

maken het vasthouden van een telefoon of boek natuurlijk en comfortabel, en de hoek van de armen 

betekent dat ze het bureau niet in de weg zitten wanneer het tijd is om weer online te gaan.

Studio 7.5



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

Herman Miller en Y zijn enkele van de geregistreerde handelsmerken van Herman Miller, Inc. 
Cosm-stoel van Herman Miller en Auto-Harmonic zijn handelsmerken van Herman Miller, Inc. en diens dochterondernemingen. 
Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaren.
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Materialen

Cosm is beschikbaar in één tint voor de gehele stoel om de eenheid van 
ontwerp en de sculptuurachtige kwaliteit van de stoel te benadrukken.  
Of mix en match de zes kleuren voor de suspensie en het frame.

Cosm-stoelen

Suspensie
Intercept 

Prijstranche 1

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 417 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
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Studio White
Frame

Afwerking

Nightfall
84504

Glacier
84505

Canyon
84506

Graphite
84501

Carbon
84502

Mineral
84503

Nightfall
DN2

Nightfall 
Nightfall  
DN2/DN2

Nightfall 
Semi-Polished  
DN2/5Y

Glacier
DB3

Glacier 
Glacier  
DB3/DB3

Glacier  
Semi-Polished  
DB3/5Y

Canyon
DR1

Canyon  
Canyon  
DR1/DR1

Canyon 
Semi-Polished  
DR1/5Y

Graphite
G1

Graphite  
Graphite  
G1/G1

Graphite 
Semi-Polished  
G1/5Y

Silver Alloy  
Semi-Polished  
L7/5Y

Carbon 
CRB

Carbon  
Carbon  
CRB/CRB

Carbon 
Semi-Polished  
CRB/5Y

Silver Alloy 
Semi-Polished  
L7/5Y

Studio White
98

Studio White  
Mineral  
98/VPR

Studio White 
Semi-Polished  
98/5Y

Silver Alloy  
Semi-Polished  
L7/5Y


