
Sidde  
eller stå?
Begge dele.
Og lige  
godt.



Produktivitet er et 
spørgsmål om holdning.

Vidste du at en ud af to ansatte ofte eller hele tiden er nødt til at stå op mens 

de arbejder. Det er et dilemma der forekommer I alle brancher og som mange 

mennesker opfatter som belastende eller smertefuldt. 

Konsekvenserne for helbredet omfatter alt fra spændinger, muskelstivhed, 

kredsløbs & stofskifte problemer, skader på rygsøjle, diskusskiver & led, til 

kroniske holdningsskader. 

Det er derfor vi har udviklet muvman. Den innovative & aktive sidde/stå stol 

der skaber bevægelse på arbejdspladsen. Den er unik fordi den kombinerer 

dynamisk bevægelse med både at sidde & stå, samtidig med at den giver 

mange impulser til intuitivt at skifte arbejdsstilling. 

muvman arbejder ikke kun kompromisløst mod ulemperne ved stående arbejde, 

men går også et skridt videre: Den forøger produktiviteten på arbejdspladsen.

En produktivitet der kommer af en optimal indretning, fysisk velvære & indefra 

kommende motivation.



*muvman FACTORY kan kun leveres I sort. 

muvman er designet til at passe til alle arbejdspladser. Ideel siddestilling ved 

et skrivebord i standard højde, er ligeså meget en mulighed som det at stå eller 

halvt sidde ved en højere arbejdsplads.

En for alle. Bevægende:
I alle detaljer.

Bærehåndtag

flexzone technology

Fleksibelt, tilpassende 
sæde

4°permanent tiltet  

gas fjeder

Optimal arbejdsstilling I 
forhold til arbejdsbordet 

Stabil skridsikker fod

muvzone

Multidimensionelt bevægeligt led giver 
maksimal bevægelsesfrihed 

Easy-touch knapper

Trinløs højdejustering

Variabel sidde/ 

stå højde

51-84cm|60-93cm 

Sæde størrelse:  34 x 32cm

Sidde højde: 51 til 84cm

Tilt/hældning: 4° fast tilt fremad

Vægt:  6,3 kg

Maksimal belastning: 120 kg 

Fodbase materiale:  Glasfiberforstærket lakeret polyamid

Sæde betræk: Høj kvalitets microfiber

Højdeindstilling: Trinløs, knapper i højre og venstre side under sædet

Fodbase kant: Universel skridsikker, ikke-ridsende gummikant

Special versioner:  HIGH version med siddehøjde 60-93cm

FACTORY version:  Med robust struktureret vinyl læder betræk og støv beskyttelse   

Anvendelsesområder: Kontor, laboratorium, montering, produktion m.m.  

 

Fås også I specielle sædefarver på bestilling. Bare spørg os. 

 

Fodbase farver Sæde farver

blue black* grey greengrey black



Ingen grund til 
kompromisser.

En hjælpende hånd: 
muvman FACTORY.

Et aktiv både i produktions linjer, samle fabrikker, og andre 

håndværks virksomheder.

Det er en stor udfordring at indrette en ergonomisk arbejdsplads. Høj 

produktivitet og stabilitet skal harmonere med et sundt og motiverende 

arbejdsmiljø. Det er her muvman FACTORY kan yde et væsentligt bidrag:

  Mange anvendelses muligheder i alle arbejdshøjder, med kæmpe højde 

indstillings område

 Perfekt stå stabilitet og praktisk bærehåndtag

 Permanent fremadrettet 4° tilt giver optimal arbejdsstilling ved arbejdsfladen

  Multidimensionel gummi fleks led for størst mulig rækkevidde og en aktiv ikke 

trættende sidde/stå stilling

Smuds & støvtæt gummihætte  Ekstremt robust struktureret 

 vinyl læder betræk 



swopper muvman 3Dee oyo

Vores succes er  
i bevægelse.

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

og sjældent sidder helt stille. Det ligger fundamentalt i menneskets natur at 

bevæge sig. Det er de lange perioder med stillesiddende, eller stillestående, 

arbejde i skolen, på arbejdspladsen, eller i bilen, der placerer vores krop i en 

spændetrøje af bevægelsesmangel, der med tiden koster os vores sundhed. 

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 

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

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

over de mest innovative små og mellemstore virksomheder i Tyskland. 
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MADE IN GERMANY by: 

aeris GmbH

Hans-Stießberger-Straße 2a 

85540 Haar bei München

Germany 

Tel +49 (0)89-900 506-0

info@aeris.de

www.aeris.de

Her starter 
Bevægelsen!


