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U staat (of zit) versteld. De Aeris Muvman 
is de sta-stoel die voor een goede houding 
zorgt. Door het draaipunt dicht bij de vloer 
is het de stoel die de buiging naar voren 
maakt en niet de rug. De traploze 
hoogteverstelling garandeert de optimale 
afstand tot de werkplek. Zo zit – of staat 

– u altijd goed. Want optimaal is ook de 
gezonde lichaamshouding die men daarbij 
aanneemt. Bij het staan worden de rug en 
de benen ontlast.

Trouwens, “sta-zit” is bij de Aeris Muvman 
sowieso geen commando maar een 
goede tip.

Zitten en staan 
– een relatie 
die altijd blijft 
bestaan.

https://www.aeris.de/nl/muvman/




Een Aeris Muvman – legio toepassingen: aan het in hoogte 
verstelbare bureau, in de vergaderruimte, aan de balie en in de 
keuken. Als Aeris Muvman Industry ook geschikt voor de 
productie, aan de lopende band en in laboratoria. Bovendien 
geleidend met ESD-bescherming.

Muvman

Zitbekleding

Muvman Industry (ESD)

Alert van top tot teen. Gezondheid is een 
kwestie van houding.

Met vriendelijke grootten. 

Deze eenvoudig aanpasbare stoel 
met Flexzone® Technology zorgt 
voor een goede doorbloeding tot in 
de toppen van de tenen. De stabiele 
voet is voorzien van anti-slip-rubber. 
Dat geeft zelfs in bewogen tijden 
houvast en beschermt de vloer.

Muvman 

Muvman
Industry

De flexibele centrale kolom 
bevordert constante 
microbewegingen, en die 
houden de tussenwervelschijven 
soepel. Bovendien zorgt het 
draaipunt dicht bij de grond 
steeds voor een rechte houding 
ten opzichte van het werkvlak. 
Met zo‘n ondersteuning kunt u 
flink ver in alle richtingen leunen. 
Maar u kunt natuurlijk te ver 
gaan, letterlijk.

Geen enkele andere sta-stoel is zo 
variabel in hoogteverstelling. 
Instelbaar voor elke lichaamslengte 
en bureauhoogte, voor zittend of 
staand werk, individueel, snel en 
traploos. En door zijn lage gewicht is 
hij ook heel eenvoudig van A naar B 
te verplaatsen.

Elk exemplaar wordt met grote zorg en precisie in onze 
fabriek in Duitsland met de hand gemaakt. 



Aeris Muvman IndustryHet werd tijd om onze manier van leven en werken 
opnieuw uit te vinden. Dus hebben we dat gedaan.

Het probleem: we zitten te veel en bewegen daarbij 
ook nog eens te weinig. Dat is slecht. Niet bewegen 
zorgt er namelijk voor, dat in korte tijd onze 
concentratie, energie en creativiteit afnemen. 

De oplossing: de impuls van Aeris bestaat eruit het 
lichaam in beweging te houden. Onze producten en 
concepten dragen bij aan een actieve en gezonde 
levensstijl. Ze maken beweging precies daar mogelijk, 
waar u dit het minst verwacht, maar waar u het wel 
het meeste nodig heeft – tijdens het zitten. 

Wij zijn de succesformule voor een actiever, gezonder 
en daarom gelukkiger leven.
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