Ingen
kontorstol vil
aktivere dig
mere.

Radikal
og Genial.
Allerede ved første øjekast ser man forskellen på en swopper og en almindelig
kontorstol. Det radikalt anderledes design er et opgør med den passive
ergonomi, og dens konventionelle komfort funktioner som nakkestøtte, ryglæn
og armlæn, som begrænser vores bevægelsesfrihed, og på længere sigt
skader vores helbred. I modsætning hertil tilbyder swopper en aktiv trænende
ergonomi, via sin patenterede 3D teknologi som muliggør, og inspirerer til,
bevægelse og hyppige skift af siddestilling.
Fordelene er indlysende for swopper brugeren: Farvel til rygsmerter, spændinger
og træthed, og goddag til fysisk fitness, velvære, og overskud.

Bevægende.
I alle Detaljer.

Overbevist af
Overbevisning.
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swopper træner og styrker allerede ryggen på adskillige brugere, og holder
deres muskler i form mens de sidder. Takket være den vertikale op og ned
fjedring fra fjederen
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, og den sidelæns ﬂeksibilitet fra 3D ledet

diskusskiver, led og senebånd, i god form. Det konvekse sæde
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, holdes

bevarer

rygsøjlens naturlige „S“ form og eliminerer trykpunkter ved sæde kanten.
Alt dette øger blodgennemstrømning, inspirerer til bevægelse, og er i sin
helhed et sundere alternativ.
Og det er præcis det vi stræber efter. Alle disse speciel funktioner kan ikke
opnås med traditionelle komponenter, og derfor udvikler producenten aeris
teknologien og alle dens komponenter selv.
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Testet og godkendt af
„The Healthy Back
movement“ og „Federal
Association of German
Back Schools“ (BdR).

swopper®

3D led:
Øger rækkevidden,
og sikrer optimal
arbejdsstilling I forhold til
arbejdsområdet.

Vertikal fjedring:
Aflaster diskusskiverne
og stimulerer
blodomløbet.

Konvekst sæde:
Eliminerer trykpunkter
på underlåret og
hjælper med at
opretholde en sund
arbejdsstilling.

Det er på tide med
mere bevægelse!

Ergonomi
Revolutionen:
3D Ergonomi.

Traditionelle kontorstole tager ikke hånd om kontorets daglige mangel på

Klassisk ergonomi kan ikke gøre meget ved arbejdspladsens mangel på

bevægelse. Tværtimod, de fleste af dem får dig til at indtage en stiv, fastlåst

bevægelse. Det er derfor swopper er blevet udviklet. Den første aktive stol der

og usund siddestilling. Det kalder vi for „sidde fælden“ fordi stillesiddende

bevæger sig tredimensionelt. swoppers unikke 3D ergonomi både muliggør, og

arbejde ofte fører til ryg og lændesmerter, hjertekarsygdomme og overvægt.

fremmer kroppens intuitive bevægelser. Princippet er ligeså simpelt som det er

Dårlige arbejdsstillinger kan forårsage spændinger. Trykpunkter standser

genialt: Stolen følger kroppens bevægelser, ikke omvendt. Resultatet: Naturlig

blodcirkulationen. Risikoen for kroniske lidelser, inklusiv diabetes, forøges.

siddestilling, kontrolleret op og ned fjedring, kombineret med den holdnings

Manglen på bevægelse fører også til et tab af muskelmasse. Listen er lang.

optimerende bevægelse både sidelæns, forlæns og baglæns.

Selv regelmæssig motion kan ikke rette op på de skader som længerevarende
stillesiddende arbejde forårsager. Vi kan ikke afskaffe siddende arbejde, men
vi kan afskaffe det stillesiddende arbejde. Kuren er mere bevægelse i vores
daglige kontor miljø.

Siddestilling på en traditionel kontorstol

Siddestilling på en swopper

Forøger koncentration og fokus
Stimulerer kredsløb og stofskifte
Træner og styrker
ryggen

Letter trykket på
diskusskiverne
Sidder man
længerevarende,
kan det føre til en
skæv belastning af
diskusskiverne og
en svækkelse af
musklerne.

Styrker de store
muskelgrupper - core
og benmuskler
Holder sener, led og
ledbånd fleksible
Forebygger åreknuder
og andre kredsløbs
problemer

Vores succes er
i bevægelse.

Tekniske Data
og Modeller.

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

Vægt:

11 kg uden ryglæn, 17 kg med ryglæn

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

Stel:

Med eller uden hjul, antracit eller titanium farve

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

Fodring:

58 cm dia. med hjul, 55 cm dia. uden hjul

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

Fjeder:

SMALL: 40-70 kg; Sidde højde 42-56 cm

spændetrøje af bevægelsesmangel, der med tiden koster os vores sundhed.
Derfor har producenten aeris siden 1997 været dedikeret til at revolutionere

MEDIUM: 60-120 kg; Sidde højde 45-59 cm*
Option: Stel „HIGH“ bestående af fjederben HIGH og fodring HIGH uden hjul
til swopper CLASSIC, Siddehøjde 49-69 cm
*swopper SADDLE med MEDIUM fjeder har en øget sidde højde +10 cm (55-69 cm)

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, muvmann, 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.

swopper

muvman

3Dee

oyo

swopper STANDARD

swopper CLASSIC

swopper AIR

Basis model med kunstlæder
betræk.

Den originale klassiker
med mange konfigurations
muligheder.

Soft-seat model med åndbar,
trykregulerende high-tech
polstring med 5 funktions lag.

swopper LIVING

swopper SADDLE

Trendy kvalitets uld betræk.

Specielt ergonomisk sæde i
klassisk saddel form.

Her starter
Bevægelsen!
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Kontakt os gerne
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