aeris-Impulsmöbel GmbH
& Co. KG
Ahrntaler Platz 2–6
D-85540 Haar bei München
Fon +49 (0)89-90 05 06-0
Fax +49 (0)89-90 39 39-1
E-mail: info@aeris.de · www.a
eris

.de

ett liv i rörelse

Upptäck muvman!

0911DEFL0357

Du kan testa muvman hos
oss.
Som fackhandlare och aer
is-partner
ger vi dig omfattande person
lig
information och ser vice.

Bästa sättet
att stå/sitta!

a!
Ännu bättre än att stå/sitta: Vario-stå/sitt
Enbart fördelar!
Sympatisk lutning inkluderad.
gen:
Stora möjligheter att justera höjdinställnin
från 51 till 84 cm!*
Kontrollerad och harmonisk rörlighet!
en!
Framåtlutad mittpelare som avlastar rygg
ning!
ndel
zoni
ts
Aktiv tryckavlastning genom säte
Automatisk återställning av sätet!
r att
Stabil fotplatta och antihalkkant förhindra
!
bort
r
man välter eller glide
Easy-touch-knappar under sätet för både
höger- och vänsterhänta!
!
Ständigt mobil – tack vare bärhandtaget

Testat av följande
institutioner:
Gesunder Rücken – besser
leben e. V. och
Bundesverband der deutschen
Rückenschulen (BdR) e.V.

Ergonomisk, funktionell och
kompromisslöst bra!
när det gäller
Muvmans enorma variationsmöjligheter
n. Justerbar
nade
mark
höjdinställningen är helt unika på
llning för
tsstä
arbe
al
mellan 51 och 84 cm ger den optim
vid sittbåde
ner
de flesta kroppslängder* och proportio
personer
flera
när
och ståskrivbord. Det är särskilt praktiskt
taget
hand
med
vill (eller måste) dela på en muvman. Och
är din muvman alltid mobil.
rmjuka mikrofiBekväm ergonomi? Ja, det finns! Det supe
er din senaste
bersätet med automatisk återställning lägg
de bekvämt
sittposition på minnet och det är enaståen
sig efter din
ssar
anpa
Det
tack vare sin flexzon-teknologi.
om du stå /
även
–
en
ställ
kroppsform och förebygger tryck
sitter under en längre tid.
finns
* För personer som är längre än 185 cm
muvman HIGH (60-93 cm)

Idealisk också som komplement till den
per!
legendariska 3D-aktiv-kontorstolen swop

Vario-stå/sitta i rörelse.
Högt eller lågt. Lika perfekt!
t av att
Egentligen är det rätt logiskt: Man mår dålig
ont i rygutom
dess
sitta still i timtal. Och de flesta får
t riktigt
inge
r
gen av det. Men att stå hela tiden är helle
blir
man
att
bra alternativ: Det är belastande och gör
se
i rörel och
trött. Då är det mycket bättre att hålla sig
r.
få omväxling när man sitter eller stå/sitte
sitta muvstå/
Vario
med
får
Och det är precis det du
lika perfekt
och
et
bord
skriv
man. Du sitter optimalt vid
pel i en
exem
till
rd,
stå/sitter du vid ett högt arbetsbo
diskar, i
vid
rd,
iebo
reception, på mässor, vid laborator
barer osv.
les säkert att

Vi kallar det Vario-sitta. Du kommer allde
få glädje av det.

