Integreret perfektion: Den glasfiber
forstærkede skal på den dobbelte
stålrørs ramme, er verdens første
kombination af saddel sæde,
skalstol og gyngestol. En “rockende”
oplevelse.
Unik og derfor patenteret: 3D
bevægelses ledet på swopper
& 3Dee giver harmonisk
kontrolleret bevægelse som
du selv styrer mens
du sidder. Du har fuld
bevægelses frihed. Ingen
kompromisser. Ingen
dårlige arbejdsstillinger.

Det geniale
er ddett radikale.
dik l

3 dimensioner.
Ingen kompromisser.

Ingen armlæn, ingen nakke støtte og ingen stillesiddende arbejde.
Ingen anden kontorstol kan bevæge dig mere end den Aktive Stol
swopper. Den er den toneangivende pioner i at sidde i bevægelse,
der styrker din ryg, holder dig i form, og øger dit velbefindende.

Uden tvivl den mest innovative kontorstol I verden. Den aktive
kontorstol 3Dee forener swopper teknologi med ergonomisk
optimeret afslapning og et attraktivt design. Tilfører energi, balance
og fitness til dit daglige kontor arbejde.

Op og ned fjedring som kun swopper
& 3Dee kan: Det patenterede
fjederben sørger for den unikke, bold
lignende, op og ned bevægelse. Det
aktiverer og vitaliserer diskusskiverne,
stimulerer blod cirkulationen, og
forøger koncentrationen.

Slut med spændinger: aeris
produkter hælder fremad mod din
arbejdsflade, og giver dig en
rank og sund holdning.

Produktivitete starter når
Produktiviteten
langvarigt stående arbejde stopper.

Tid til at
sadle om.

På kontoret, I produktionen, I detailhandlen eller på laboratoriet –
Den aktive sidde-stå stol muvman sørger for den perfekte
kropsholdning og fuld bevægelsesfrihed. Dens høje stå stabilitet
og usammenligneligt store indstillingsområde, gør den til den
mest fleksible sidde-stå stol på markedet.

oyo rocks! Dens nye, modige og unikke sidde koncept inviterer til
mere bevægelse, mere velvære, og til at blive beundret. oyo har
ikke kun det fulde potentiale til at blive en ny design klassiker, men
også til at blive den nye favorit plads – i konference rummet eller
stilfuldt derhjemme.
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Hans-Stießberger-Straße 2a
85540 Haar bei München • Germany
T +49 (0)89/900506-0
info@aeris.de
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Kompromisløs teknologi
i alle detaljer.
Din kontakt:

Sid dig I form.
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Sidde Revolutionen.
Naturlig bevægelse imens man sidder, forebygger aktivt holdnings
og helbreds skader. Kontorstole fra aeris tilbyder denne naturlige
bevægelse i tre dimensioner. Alle aeris stole muliggør, og inspirerer til,
intuitive spontane og selvbestemte bevægelser, så man opnår en ryg
venlig aktiv måde at sidde på. En 40 timers stillesiddende arbejdsuge,
bliver automatisk til en 40 timers aktiv uge uden man lægger mærke
til det. Resultatet er mere bevægelse, forbedret præstationsevne,
og en aktiv forebyggelse af skadelige arbejdsstillinger.

Stimulerer blodcirkulationen
Træner hjertemuskulaturen
Holder kredsløbet i gang

Ilt forsyningen til hjernen øges
Modvirker træthed
Øger koncentrationen
Indvirker positivt på humøret

Aflaster og vitaliserer diskusskiverne
Træner & styrker ryggen
Forebygger holdningsskader

Forebygger vene problemer

Sidelæns bevægelse

Stimulerer stofskiftet
Forbrænder kalorier

Sidde i tre
dim
mensioner

Muskler aktiveres
og trænes

Sener, led, ledbånd &
bindevæv holdes i form

Fremadrettet skråstilling
mod arbejdsfladen
(op til 15°)

Op & ned
fjedring (op
til 10 cm)

Derffor er det så vigtigt at sidde ordentligt:

80 %
af befolkningen i de industrialiserede lande lider fra tid til
anden af rygsmerter. (Kilde: TK Study, 2013)

Almindelig siddestilling:

SIDDE T
E
PROBLEM

11.5 h
Voksne sidder i gennemsnit ned 11,5 timer om
dagen. Undersøgelser viser at sidder man ned bare
3 timer daglig, forkortes livet med 2 hele år.
(Kilde: Katzmarzyk and Min-Lee, 2012)

54 %
Diskusskiverne er normalt mere belastet i den ene side ved
almindelig siddestilling.

Siddestilling på en aeris 3Dee
Aktiv kontorstol:

En ret ryg og hyppige skift af siddestilling er sundt
for diskusskiverne, forebygger holdningsskader og
træner musklerne.

Forøget risiko for hjerte tilfælde ved at sidde ned over en
længerevarende periode. (Kilde: Katzmarzyk et al, 2009)

HER STARTER BEVÆGELSEN!
Aktive stole fra aeris.

Få flere informationer på www.swopper.dk
© 2017 aeris GmbH
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