Aeris
Muvman

Zitten en staan,
een relatie, die
altijd functioneert.
Veel voordelen. Altijd goed.

Wakker tot in de punten van de tenen.
De aanpasbare zit met Flexzone® Technology zorgt voor
een goede bloedcirculatie tot in de punten van de tenen.
De stabiele voetplaat is voorzien van antislip rubber.
Dit zorgt, zelfs op drukke momenten, voor een veilig
houvast en beschermt de vloer.
Gezondheid is een kwestie van houding.
De flexibele middenkolom stimuleert continu
microbewegingen, die de tussenwervelschijven
soepel houden. Bovendien zorgt het dicht bij de vloer
geplaatste scharnier altijd voor een rechte houding
ten opzichte van het werkoppervlak. Op die manier
ondersteund, is het mogelijk om heel ver in alle
richtingen te leunen.
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Met vriendelijke grootte.
Met geen enkele andere stastoel is zo’n groot aantal
hoogte-instellingen mogelijk. Voor elke lichaamslengte
en tafelhoogte, zittend en staand, individueel,
snel en traploos. En dankzij het lichte gewicht kan
hij ook gemakkelijk van A naar B worden verplaatst.
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01. M
 ultidimensionaal bewegingselement in de voetplaat:
Zorgt voor maximale zijwaartse beweeglijkheid, vergroot
de grijpruimte en ondersteunt de optimale houding ten
opzichte van het werkoppervlak.
02. V
 oorgebogen middenkolom: Ontlast de
tussenwervelschijven en bevordert een rechte houding aan
het werkoppervlak.
03. Bolle zit met flexibele rand aan de voorzijde: Stimuleert
een rechte houding, de flexzone voorkomt druk door de
randen aan de voorzijde van de zit.
04. Stabiele voetplaat: Uiterst kantelbestendig en stabiel.
05. Draagbeugel: Praktische handgreep, voor flexibel gebruik
van de Muvman, ook op verschillende werkplekken.
Instelmogelijkheden:
Zithoogte (gasveer)

Technische gegevens:
Productgewicht:

6,3 kg
Variant High: 6,5 kg

Voetplaat:

Met glasvezels versterkt kunststof, diameter 38 cm

Zithoogte:

51 – 84 cm
Variant High: 60 – 93 cm

Max. gebruikersgewicht:

120 kg

Zit:

Kunststof zitdrager, Kussen PU-schuim,
zitoppervlak 34 x 32 cm

Prijzen en certificaten:
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