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Werkt u op kantoor en brengt u het grootste deel van uw dag zittend door ? Dan moet u zeker een 
bureaustoel kiezen met ergonomisch comfort en instelbare functies. U verdient het ! De producten 
van Haworth voldoen aan deze eisen. Met de Comforto 62 stoel hebben wij wetenschap en comfort 
gecombineerd in een kosteneffectieve zitoplossing die uw werk aangenamer maakt, iedere dag 
opnieuw. Comforto 62 is even individueel als u en kan voor uiteenlopende toepassingen worden 
aangepast aan uw persoonlijke wensen. De stoel is verkrijgbaar in een scala van fantastische 
kleuren.

Do you work in an office and carry out your tasks primarily in a sitting position ? Then you should 
be sure to choose a chair that offers the ergonomic comfort and functions you deserve. You can be 
assured that Haworth products meet these needs. With the Comforto 62 chair we have combined 
science and comfort in a cost-effective solution that supports you every day. Comforto 62 is as 
individual as you are and can be configured to meet your personal preferences across a wide range 
of applications in a fantastic range of colours.

Design: Haworth Design Studio

COMFORTABEL
VERY COMFORTABLE 
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Comforto 62 maakt deel uit van een bekroonde stoelen 
familie. Het strakke no-nonsense ontwerp maakt de stoel 
geschikt voor alle soorten werk en iedere kantooromgeving. 
Comforto 62 is ontwikkeld op basis van Haworth’s enorme 
ervaring met ergonomische zitoplossingen en is uitgerust 
met wetenschappelijk geteste functies, zoals de gepaten-
teerde asymmetrische lendensteun voor de onderrug en 
het gebruikersvriendelijke synchroonmechaniek. 

Comforto 62 task chair is a member of an award-winning 
seating family. Its straight, clean design makes it a chair 
for all work settings and it integrates easily into any office 
environment. Comforto 62 draws on Haworth’s vast 
experience of ergonomic seating solutions and features 
scientifically tested functions like the patented asymmetric 
lumbar support for the lower back and the user-friendly 
synchronous mechanism. 

AANPASBAAR
VERY ADAPTABLE
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Bij Comforto 62 kunt u kiezen uit een breed scala van 
mogelijkheden, zodat u de stijl van uw stoelen kunt 
afstemmen op talloze toepassingen. U kunt bijvoorbeeld 
kiezen tussen rugleuningen met netbespanning of 
bekleding, en tussen vaste of verstelbare armleggers. 
De standaardfuncties bestaan onder meer uit instelbare 
zitdiepte en zitneig voor optimaal zitcomfort dat helemaal 
is afgestemd op de gebruiker. Of u nu een kantoortuin, een 
vergaderkamer of een receptieruimte wilt inrichten, 
Comforto 62 past in iedere omgeving.

Comforto 62 is available with a large variety of options, so 
you’ll be able to style your chairs for countless applications. 
Options include mesh or fully upholstered backrests and 
fixed or adjustable armrests, while standard functions 
include adjustable seat depth and tilt options to personalise 
for user comfort. Whether furnishing an open plan office, 
a conference room or a reception area, Comforto 62 thrives 
in any environment. 

VEELZIJDIG
VERY VERSATILE
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2D armrests: Adjust the height of each armrest individually for optimal support 
of the forearms and shoulders (optional).

6  Instellen hoofdsteun: De hoofdsteun is verticaal instelbaar om de druk op 
nek- en schouderspieren te verminderen (optioneel).
Headrest adjustment: Adjust vertically to the ideal position to relieve pressure 
on the neck and shoulder muscles (optional). 

7  Vergrendeling rugleuning: De rugleuning kan eenvoudig rechtop worden 
vergrendeld, en weer worden ontgrendeld voor aanpassing aan andere taken en 
zitgewoonten. De druk van de rugleuning kan apart worden aangepast aan de 
wensen van de gebruiker. 
Backrest lock: The chair backrest can be easily locked in the upright position and 
released again for adapting to individual tasks and seating habits. A crank adjusts 
the backrest tension to suit individual requirements.

8  Instelbare lendensteun: De gepatenteerde asymmetrische lendensteun 
verschaft allround steun voor de rug.
Adjustable lumbar support: The patented asymmetric lumbar (PAL) support 
provides all round lower back support.

Een ergonomische bureaustoel is van cruciaal belang voor 
uw werkplezier en gezondheid. Met Comforto 62 heeft u uw 
comfort en welzijn altijd zelf in de hand. De ergonomische 
onderdelen van Haworth, zoals de armleggers, kunnen 
eenvoudig worden aangepast aan de eisen van iedere 
gebruiker. Dit maakt de stoel ideaal voor een drukke 
kantooromgeving met steeds andere gebruikers.

1  Instellen stoelhoogte: De juiste hoogte kan eenvoudig met één hendel 
worden ingesteld.
Seat height adjustment: Set the optimal height easily with a single lever.

2  Instellen zitneig: De gewenste zitneig kan eenvoudig met één hendel 
worden ingesteld. Zo wordt de druk op de dijen verminderd voor een betere 
bloedcirculatie.
Seat tilt adjustment: Set the preferred tilt easily with a single lever  to reduce 
pressure on thighs for better blood circulation.

3  Instellen zitdiepte: De zitting kan met één hendel horizontaal worden ver-
schoven voor aanpassing aan de lengte van de gebruiker.
Seat depth adjustment: Shift the seat horizontally with a single lever to adapt to 
users of any height.

4  4D-armleggers: De hoogte, breedte, diepte en hoek van iedere armlegger is 
apart instelbaar voor optimale ondersteuning van onderarmen en schouders.
4D armrest: Adjust the height, width, depth and angle of each armrest individually 
for optimal support of the forearms and shoulders.

5  2D-armleggers: De hoogte van iedere armlegger is apart instelbaar voor 
optimale ondersteuning van onderarmen en schouders (optioneel).

An ergonomic office chair is key to making your working day 
enjoyable and to keeping you healthy. With Comforto 62 
you can control your comfort and well-being at all times. 
Haworth ergonomic features, like the armrests, are easy 
to adjust to every individual user. This makes it the ideal 
solution for changing users in a busy office environment.

GEZOND
VERY HEALTHY
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SLIM
VERY SMART

Dankzij de talrijke mogelijkheden kunt u de Comforto 62 
bureaustoel snel en eenvoudig aanpassen aan al uw wensen. 
Het brede kleurenassortiment maakt Comforto 62 geschikt 
voor iedere bestaande omgeving en ieder bedrijfsimago. 

Comforto 62 is geschikt voor receptieruimten en 
directiekantoren en is ontworpen voor langdurig gebruik. 
De stoel voldoet aan alle eisen op het gebied van veiligheid 
en kwaliteit. Bovendien wordt Comforto 62 geproduceerd 
in lijn met de “Design for the Environment” standaards, en 
kunnen de stoelen aan het eind van hun lange levensduur 
vrijwel volledig worden gerecycled.

Thanks to the diverse options available, you can quickly 
and easily configure your own Comforto 62 chair. The wide 
range of colours enables Comforto 62 to fit into existing 
environments and to match any corporate identity. 

Comforto 62 is suited to reception areas and management 
offices and is designed for long-term use. It complies with 
all standards of safety and quality. In addition, Comforto 62 
is produced in line with “Design for the Environment” 
standards and can be almost entirely recycled at the end 
of its long lifetime.
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PLANES
Het vergadersysteem Planes oogt fris en is 
flexibel in gebruik. Planes voldoet aan alle 
samenwerkingseisen, en is daardoor de 
perfecte oplossing voor ieder kantoor.

The Planes conference system is both fresh 
in appearance and flexible in usage. Planes 
responds to any collaborative need, making 
it the perfect solution for any office. 

COMFORTO 62
De productfamilie Comforto 62 onderscheidt zich door bekroond design en 
fantastisch zitcomfort. Dankzij de vele modellen, frames en kleuren is Very 
geschikt voor een breed scala van toepassingen in uiteenlopende omgevingen.

The Comforto 62 family offers award winning design and great seating comfort. 
The choice of models, frames and colours serve a range of applications in diverse 
environments. 

Haworth produceert een breed productassortiment met een 
consistent design. Dit verzekert dat iedere serie naadloos kan 
worden geïntegreerd met andere series. De producten van 
Haworth voldoen aan technische en strategische vereisten 
en stimuleren de creativiteit en prestaties. 

Haworth manufactures a broad product portfolio with 
a consistent design approach which ensures each range 
integrates with other ranges by fulfilling technical and 
strategic requirements while promoting creativity and 
performance.

GEÏNTEGREERD 
VERY INTEGRATED
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Ons doel is het creëren van mooie, effectieve en flexibele werkplekken. Haworth is 
een wereldwijde marktleider in het ontwerpen en produceren van kantoormeubilair 
die eenvoudig in alle organisatorische omgevingen kunnen worden geïntegreerd. 
Bovendien kunnen al onze producten eenvoudig worden aangepast aan de 
veranderende werkomgevingen waarin ze worden gebruikt. Dit zorgt ervoor 
dat onze eindgebruikers langdurig plezier hebben van onze producten en een 
uitstekend rendement op hun investering. Door middel van onze producten, diensten 
en kennis streven wij ernaar om elk van onze eindgebruikers te voorzien van een op 
maat gemaakt interieur dat hun werkomgeving verbetert, werknemers inspireert en 
op hetzelfde moment ons milieu ondersteund. Dit is wat wij bedoelen met mooie, 
effectieve en flexibele werkplekken.

At Haworth our goal is to create beautiful, effective and adaptable workspaces.
Haworth is a global market leader in the design and production of office worlds 
that can be easily integrated into all organisational environments. Moreover, all our 
solutions can be easily adapted to suit the changing work environments in which 
they are used. This ensures our customers enjoy long-time use of our products and 
an outstanding return on investment. Through our products, services and knowledge 
we strive to provide each of our customers with a tailored interior that enhances their 
business, stirs the spirits of their employees and at the same time sustains our planet. 
That’s what we mean by beautiful, effective and adaptable workspaces.

Wij willen graag de volgende bedrijven bedanken voor hun vriendelijke support: Sigel, Waltraud 
Bethge Papiere (kantooruitrusting), Gärtner Internationale Möbel (woonaccessoires).

Technische wijzigingen, drukfouten of overige fouten voorbehouden. Alle vernoemde merken en 
productnamen kunnen geregistreerd zijn of van merkeigenaren en worden hierbij erkend.

We would like to thank the following for their kind support: Sigel, Waltraud Bethge Papiere 
(office equipment), Gärtner Internationale Möbel (home-living accessories).

Subject to technical alterations, printing errors and program alterations. All brands and product 
names used may be registered trademarks and are hereby acknowledged.

HAWORTH
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Benelux · Haworth Benelux B.V. · Tel. +31 8828 770 60
Czech Republic · Haworth Czech s.r.o. · Tel. +420 2726 572 40
France · Haworth S.A.S. · Tel. +33 1456 445 00
Germany · Haworth GmbH · Living Office · Tel. +49 5042 501 0
Hungary · Haworth Hungary Kft · Tel. +36 1201 401 0
Ireland · Haworth Ireland Ltd. · Tel. +353 1855 884 0
Portugal · Haworth Portugal SA · Tel. +351 2143 450 00
Spain · Haworth Spain Ltd. · Tel. +34 9139 804 80
Switzerland · Haworth Schweiz AG · Tel. +41 6276 551 51
United Kingdom · Haworth UK Ltd. · Tel. +44 2073 241 360
USA · Haworth Inc. · One Haworth Center · Tel. +1 6163 933 000

www.haworth-europe.com | www.haworth.com | www.haworth-asia.com

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.project-inrichting.nl 
www.ergo-burostoel.nl


