Actieve stoel numo
De numo van de actieve-stoelenproducent aeris is in de variant met sledeframe
een perfect zitmeubel voor het zomerse outdoorseizoen: kleurig, relaxt en
tegelijkertijd steeds in beweging. Een stoel waar je gewoon plezier aan beleeft.

Aeris brengt een nieuwe stoel op de markt, die er heel goed uitziet: de
numo. De nieuwekuipstoel is een unieke verbinding van tijdloos stoeldesign
met eeninnovatief bewegingsmechanisme en is daarvoor onlangs met een
van demeest gerenommeerde designprijzen onderscheiden: de Red Dot
"Best of theBest". Bij het design en de constructie van de numo heeft aeris
met deproduct- en meubeldesigner Andreas Ostwald samengewerkt.
Het hoofdbestanddeel van de actieve stoel is zijn nieuw en buitengewoon
bewegingsmechanisme. Dankzij dit mechanisme volgt de designstoel de
natuurlijke bewegingen van zijn bezitters naar voren en achteren en zorgt zo
voor positieve schommelingen. Op de numo zit je dus niet alleen makkelijk
maar ook bewegend. En dat is niet alleen leuk maar ook goed voor het
lichaam.
Nog een pluspunt van de objectstoel is zijn veelzijdigheid. Door het elegante
kuipdesign in combinatie met het sledeframe functioneert de numo op
allerlei verschillende plekken. Zo is hij aan de eettafel op het terras net zo'n
blikvanger als in de loungehoek, op het balkon of in de serre. De numo past
zich aan elke omgeving aan en creëert woonsfeer in de buitenlucht.
De designstoel is in vijf kleur- en twee framevarianten (chroom, glanzend of
met poedercoating) verkrijgbaar. De anti-slip stoelbekleding kan in een
bijpassende kleur maar ook contrasterend met de stoel worden
gecombineerd. De zitkuip van de numo is kleurecht met geïntegreerde uvbescherming.
De designstoel met sledeframe maakt deel uit van de nieuwe stoelenfamilie
numo van aeris, die in totaal uit drie modellen bestaat. Met deze serie breidt
aeris zijn filosofie van "leven in beweging" buiten de klassieke kantoor- en
werksector uit en neemt nieuwe ruimten in beslag.

