Tre
Dimensioner.
Ingen
Kompromisser.

Ikke bare ergonomisk.
Men tredobbelt dynamisk.

Den ergonomiske
Revolution.

Den aktive kontorstol 3Dee er den første af sin art, og et resultat af absolut

Traditionelle kontorstole gør ikke meget for at afhjælpe kontorets daglige

konsekvens i både ingeniør og designarbejde. Dens 3D bevægelighed –

mangel på bevægelse. Tværtimod bidrager de oftest til usunde siddestillinger.

horisontalt og vertikalt – er kompromisløst designet til menneskets naturlige

Det kalder vi for “siddefælden” fordi stillesiddende arbejde tit medfører fysisk

biomekanik. Derfor opfylder den allerede visionen om vedvarende at forandre

ubehag og alvorlige helbredsproblemer.

vores daglige kontorarbejde. Det attraktive design vil i særdeleshed tiltale
dem for hvem kontoret ikke kun er en arbejdsplads, men også et kreativt

Kuren er mere bevægelse på kontoret. 3Dee’s unikke 3D ergonomi, både

dynamisk opholdsrum.

muliggør og fremmer kroppens intuitive bevægelser. Princippet er ligeså simpelt
som det er genialt: Stolen følger kroppens bevægelser og ikke omvendt.
Resultatet: Naturlig siddestilling, kontrolleret op og ned bevægelse, kombineret
med en holdnings optimerende bevægelse både sidelæns, forlæns og baglæns.

Siddestilling på traditionel
kontorstol

Siddestilling på den Aktive
Kontorstol 3Dee

Verdens mest
innovative kontorstol.

Bevægende.
I alle detaljer.
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Aktiverende: Fordi 3Dee følger dine bevægelser, forbliver ryggen ret mens
du sidder. Hyppige skift af siddestilling træner din ryg og holder dine muskler
I form.
Motiverende: Den patenterede 3D teknologi
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som består af det unikke
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3D bevægelige led i fodbasen og fjederbenet, muliggør og inspirerer til,
intuitive harmoniske bevægelser. Det stimulerer kredsløbet og forøger din
præstationsevne.
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Afslappende: Ryglænet med den patenterede lamel teknologi
fysiologisk formede polstring
friheden. Lændestøtten
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og
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giver støtte uden at begrænse bevægelses-

og modtrykket kan tilpasses individuelt.
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Befriende: Det intelligente sæde er lettere konvekst, polstret med en
åndbar multi-zone komfort skum

5

, og udstyret med flexzone teknologi
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.

Det sikrer et sundt sidde miljø og optimal sidde komfort uden trykpunkter.
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Testet og godkendt af
„The Healthy Back
movement“ og „Federal
Association of German
Back Schools“ (BdR).

3Dee®

Tid til
forandring.
Hvis man ikke ønsker at gå på kompromis, og leder efter en kontorstol der
både aktiverer kroppen og fanger øjet, er den Aktive-Kontorstol 3Dee eneste
mulighed. Den er bevægende, afslappende og high-tech ned til mindste detalje. Det er unikt og tilfører kontoret en helt ny form for dynamik. Mere kan
man ikke forvente af en kontorstol. For fremtiden behøver du heller ikke at
forvente mindre. Gå efter 3 dimensioner. Og ingen kompromisser.

3Dee: Sædeskål og fodbase i
sort aluminium

3Dee: Sædeskål i poleret aluminium,
fodbase i sort aluminium

3Dee: Sædeskål i sort aluminium,
fodbase i poleret aluminium

3Dee: Sædeskål og fodbase i poleret
aluminium

Vores succes er
i bevægelse.

Tekniske
Data:
Sæde bredde/dybde:

46 cm / 41 – 46 cm

Hvis man iagttager børn, opdager man at de næsten altid er i bevægelse

Total højde:

110 cm incl. ryglæn

og sjældent sidder helt stille. Det ligger fundamentalt i menneskets natur at
bevæge sig. Det er de lange perioder med stillesiddende, eller stillestående,

Sæde højde:	BASIC fjeder model: Højde indstillings område 42 – 56 cm
belastet*
	PLUS fjeder model: Højde indstillings område 45 – 59 cm
belastet*

arbejde i skolen, på arbejdspladsen, eller i bilen, der placerer vores krop i en
spændetrøje af bevægelsesmangel, der med tiden koster os vores sundhed.

T revira CS: Gabriel Step/Step Melange – slidstærk,
lysægte, flammehæmmende, Oeko-Tex certificeret
	
Microfiber: Gabriel Comfort – Højeste kvalitet med attraktiv
skridfast overflade, åndbar og nem at rengøre, meget
slidstærk:150.000 Martindale.
	PREMIUM Læder: Første klasses Semi-Anilin Læder i sort med
natur struktur.

Betræk:

Derfor har producenten aeris siden 1997 været dedikeret til at revolutionere
stående og siddende arbejde. Vores filosofi er lige så simpel som den er effektiv:
Mere bevægelse, i tre dimensioner. Vi kalder det 3D ergonomi. For vores kunder
betyder det bedre helbred, mere motivation og højere produktivitet. Vores

Vægt:

20 kg belastning: 60 – 120 kg

succes fortæller os at vi har ret. Om det er vores swopper, muvman, 3Dee eller

Ryglæn:

43 cm højt

oyo – Vores produkter sætter nye standarder, og har sat aeris på top 100 listen

Fodbase:

75 cm i diameter

over de mest innovative små og mellemstore virksomheder i Tyskland.

Sikkerheds gas fjeder: 140 mm højde indstilling
*Sædehøjde målt ved standard belastning på 65 kg.

Trevira CS

greymelange

coral

Microfiber

black

royalblue

black

ferrarored

smokegrey

Individuelt justerbar:
Ryglæns modtryk og sidde højde, sidelæns og vertikal bevægelighed

swopper

muvman

3Dee

oyo

Her starter
Bevægelsen!
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Kontakt os gerne
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