
HermanMiller
SAYL®

 
Bureaustoel

Zitten dat
werkt voor jou.



Meer zitdiepte: 

Trek hendel naar buiten, verschuif met 

de dijen voorwaarts, laat hendel los om 

de zitting te blokkeren. 

Minder zitdiepte: 

Trek hendel naar buiten, duw zitting 

naar achteren en laat hendel los om de 

zitting te blokkeren.

In de juiste positie is er ruimte voor ongeveer drie vinger tussen 

de rand van de zitting en je knieën.

De zitting verhogen: 

Haal je gewicht van de stoel  en duw 

de hendel omhoog.  

De zitting verlagen:

Ga op de stoel zitten en duw de 

hendel omhoog.

De juiste hoogte is ingesteld wanneer je voeten plat op   

de vloer rusten.

Zitdiepte: Hendel aan de linker zijde onder de zitting

Zithoogte: Hendel naast de tegendrukknop, rechterzijde van de stoel, 

  onder de zitting

Niet beschikbaar op alle modellen.

Wij bij Herman Miller vinden het belangrijk hoe je zit. Onze passie

over hoe je stoel functioneert, motiveert ons ertoe een bureaustoelen

portfolio te ontwikkelen waar Herman Miller om bekend staat:

herkenbaar design, ergonomie, en duurzaamheid. Ons doel is om je

comfortabel te laten voelen zo lang als je zit.

SAYL® 
De SAYL bureaustoel is rand loos zitten; het geeft vorm aan de ambitie 

boven de verwachtingen uit te steken voor resultaten die anderen 

verrassen. Geïnspireerd door een hangbrug, is SAYL een van de eerste 

bureaustoelen met materiaalminimalisatie, een veelomvattende filosofie 

met als doel het leveren van maximaal comfort met zo min mogelijk 

materiaal. Belangrijkst ontwerp element is de Y-toren rugconstructie 

die het randloze ontwerp mogelijk maakt. Dit, in samenwerking met 

de ArcSpan TM onderstel ondersteunt een randloos, driedimensionale 

rugbespanning.

Bedankt voor je aankoop van een 
Herman Miller SAYL bureaustoel.



Zitting schuin instellen: 

Leun naar achteren en duw hendel 

naar beneden.

Zitting horizontaal instellen: 

Leun naar achteren en duw hendel 

omhoog.

De zitting wordt schuin gezet bij intensieve taken zoals het 

invoeren van gegevens met een keyboard.

Tegendruk rug verhogen: 

Draai knop kloksgewijs.

Tegendruk rug verminderen: 

Draai knop tegen de klok in.

Stel de tegendruk van de rug in tijdens het naar achter leunen.

Schuin zetten van de zitting: Voorste horizontale knop links onder de zitting

Rug tegendruk: Ronde knop rechts voor net onder de zitting

Verplaatsen van de lumbaalsteun: 

Schuif lumbaal achter de Y-Toren naar 

behoefte naar boven of beneden.

Stel de lumbaalsteun zo in dat het comfortabele ondersteuning 

geeft aan de curve in je rug. 

Bij gestoffeerde stoelen zit de lumbaalhendel achter de Y-Toren

Aanzetten: 

Leun achterover en beweeg hendel naar 

voren om de het bereik in te stellen.  

Uitzetten: 

Leun naar voren en duw hendel naar 

achter.

Zet de begrenzer aan wanneer je rechtop wilt zitten of voor een 

gedeelte achterover wilt leunen.

Lumbaal hoogte: Hendels aan de lumbaalsteun

Tegendruk begrenzer: Achterste verticale hendel, links onder de zitting

Niet beschikbaar op alle modellen. Niet beschikbaar op alle modellen.



Instellen: 

Pak het voorste gedeelte van de 

armleuning vast en duw naar binnen of 

naar buiten.

Draai de arm naar binnen bij gebruik van een toetsenbord. Draai 

de arm naar buiten bij gebruik van een computermuis.

Om ruimte tussen armen aan te passen: 

Pak de armsteun vast en duw naar 

buiten of binnen. 

In de juiste positie rusten je ellebogen recht onder je schouder.

Arm diepte aanpassen: 

Pak de armsteun vast en schuif 

voorwaarts of achterwaarts.

Voorkom teveel druk op polsen en ellebogen.

Armensteunen verhogen: 

Pak de arm en trek de armsteun omhoog 

tot de gewenste hoogte.

Armsteunen verlagen: 

Pak de arm en trek omhoog tot de 

hoogste stand, duw daarna de arm 

volledig naar beneden en daarna weer 

omhoog tot de gewenste hoogte.  

De armsteun zal automatisch blokkeren.

Je armen moeten contact maken met de armleuning zonder dat je 

schouders omhoog worden geduwd. 

Arm draaihoek: Geen knop nodigRuimte tussen de armen: Geen knop nodig

Arm diepte: Geen knop nodigArmhoogte: Geen knop nodig  

Niet beschikbaar op alle modellen. Niet beschikbaar op alle modellen.

Niet beschikbaar op alle modellen. Niet beschikbaar op alle modellen.
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