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Hoe dan ook zitten, waar dan ook werken,  
wanneer dan ook herinrichten

Swoop-fauteuilmeubels 
Ontworpen door Brian Kane

Tijdens zijn tijd als docent aan het California College of Art kreeg 
industrieel ontwerper Brian Kane de interactie te zien tussen 
studenten en het meubilair in de openbare ruimte op de campus. 
Het viel hem op dat slechts weinigen van hen erop plaatsnamen 
op een manier die als traditioneel zitten zou kunnen worden 
bestempeld. Ze hingen over de armleuningen. Ze rolden zich op. 
Ze strekten zich uit. Die observatie vormde de inspiratie voor een 
veelzijdig en flexibel designantwoord, wat uiteindelijk leidde tot de 
reeks Swoop-fauteuilmeubels.

De vloeiende krommingen van de modulaire Swoop 
zitcomponenten waren ontworpen om het meubilair comfortabel 
te maken voor allerlei verschillende zitposities. Bijpassende tafels 
met dichte zijkanten kunnen tussen modulaire stoelen worden 
opgenomen, en werktafels passen perfect over armleuningen. 
Met een zitkussen er bovenop functioneert een salontafel als een 
kruk. Alle componenten kunnen op talloze manieren met elkaar 
gebruikt worden om flexibele, herconfigureerbare ruimtes te 
maken voor informele en comfortabele bijeenkomsten.







Prestatie

Traditionele fauteuilmeubels beperken bewegingen. Swoop 
moedigt die juist aan. Zit hoe u wilt, en verander van houding 
zoveel u wilt. En als u een werkoppervlak nodig hebt, trek er dan 
een tafel bij waar u dat wilt. Modulaire zitcomponenten kunnen 
ook worden gekoppeld om een aaneengesloten rij stoelen of 
voetenbanken te creëren die als banken een ruimte af kunnen 
bakenen. 

Swoop-stoelen nodigen uit tot samenwerking en bieden comfort 
en ondersteuning die nodig zijn om te kunnen blijven focussen en 
de productiviteit hoog te houden. Swoop-tafels zijn vrijstaand, met 
hoogtes die perfect over een armleuning passen om een veelzijdig 
werkoppervlak te bieden.

 

Box-tafels zijn leverbaar met ingebouwde 

stopcontacten voor eenvoudige connectiviteit.

De monolitische vormen van de volledig gestoffeerde modulaire Swoop-zitcomponenten 

bieden een uitgelezen kans om een krachtig kleurenstatement te maken.



Design

Swoop werd door Brian Kane ontworpen op basis van de 
manier waarop mensen vandaag de dag zitten. In één woord: 
persoonlijk. Omdat er geen harde randen of rechte hoeken zijn, 
komt de glijdende vorm van de armleuningen die overgaan in 
de stoel tegemoet aan uiteenlopende houdingen en posities: 
rechtop met een laptop bij de hand, of achterover leunend met 
een kopje koffie; benen gekruist, voeten omhoog of in elkaar 
gekropen.

Met de uitgebreide reeks soorten textiel, fineer, laminaat en 
kleuren als stofferingsopties sluit Swoop ook altijd aan op uw 
persoonlijke stijl: van klassiek tot expressief. Maak een  
statement in kleur met de volledige gestoffeerde armstoelen, 
fauteuils en voetenbanken. Of kies met de lichtheid van de 
multiplex fauteuil voor een subtieler palet. Combineer tafels 
en stoelen om configuraties te maken die aan praktisch elke 
behoefte kunnen voldoen.

Over Brian Kane

In 1989 richtte Brian Kane de Kane Design Studio op. Hij blijft 
bezig met wat hij het liefste ontwerpt: zitmeubilair. “Alles draait 
om comfort en innovatie,” zegt hij. Zijn stoelen zijn in tal van 
musea tentoongesteld, maar hij zegt er bijzonder trots op te 
zijn dat zijn ontwerpen in de wereldwijde portfolio van Herman 
Miller naast de ontwerpen van Charles en Ray Eames en George 
Nelson staan. “Voor mij is er niets mooier.”

De ongeklede kuip van de multiplex fauteuil vormt een subtiele verwijzing naar de iconische ontwerpen van Charles en Ray Eames.

Brian Kane



Price band 1
Xtreme plus
9B

Seat, back and arm 
upholstery 

Price band 2 
Unity/Nexus
1D

Price band 4 
Tweed
111

Price band 3 
Blazer
Z1A

Price band 6 
Comfort plus
113

Price band 6 
Remix 2
117

Price band 7 
Steelcut Trio
116

Price band 10 
Grampian Leather
7F

Frame/base
 Finishes

Black
BK

Trivalent Chrome
47

Metallic Silver
MS

Chair & ottoman shell
 Veneer

Light Ash
BCH

Walnut
OU

Swoop Tables

White
X1

Laminate Veneer

Walnut
OU

Swoop Chairs

Materials

De in de brochure getoonde materialen geven slechts een gedeelte 
weer van de texiel,laminaten en fineer welke beschikbaar zijn voor 
het Swoop Lounge Meubilair. Neem contact op met uw Herman Miller 
vertegenwoordiger voor informatie over de meest actuele stoffen en 
materialen.



Ga voor meer informatie naar hermanmiller.nl of bel +44 (0)845 226 7201.

HermanMiller and y are among the registered trademarks of Herman Miller, Inc. 
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Club Chair 
Height (Overall) 813mm 
Width  889mm  
Depth  813mm

Left Arm Chair  
Height (Overall)  813mm 
Width  813mm 
Depth  813mm

Right Arm Chair 
Height (Overall)  813mm 
Width  813mm 
Depth  813mm

Armless Chair  
Height (Overall)  813mm 
Width  737mm 
Depth  813mm

Ottoman 
Height  419mm 
Width  635mm 
Depth  635mm

Plywood Lounge Chair 
Height (Overall)  813mm 
Width 838mm 
Depth  737mm

Plywood Ottoman 
Height  419mm 
Width  610mm 
Depth  457mm

Environmental Highlights (Excludes Plywood Lounge Chair & Ottoman) 
GREENGUARD® Gold 

Swoop Chairs

Box Table  
Height  419mm 
Width  635mm 
Depth  635mm

Work Table  
Height  648mm 
Diameter  406mm or 533mm

Coffee Table  
Height  406mm 
Diameter  406mm

Swoop Tables


