Drie dimensies.
Nul compromissen.

Niet gewoon ergonomisch.
Maar drievoudig dynamisch.

De meest innovatieve
kantoorstoel ter wereld.

Er zijn veel kantoorstoelen. Maar welke geeft ons onze natuurlijke bewegingsvrijheid terug, die wij in vele jaren op kantoor zijn kwijtgeraakt? De nieuwe
3D-ergonomische kantoorstoel 3Dee. Geconstrueerd met de wetenschap dat
je van passief zitten in een starre zithouding op den duur ziek wordt, je concentratievermogen en prestaties achteruitgaan en je levenskwaliteit aanzienlijk
minder wordt. Maar wat onderscheidt de 3Dee van andere kantoorstoelen?
Heel gewoon: de 3Dee is zonder compromissen afgestemd op de natuurlijke
biomechanica van de mens.

Activeert: omdat de 3Dee met de bewegingen van zijn be-zitter meegaat, blijft
de rug recht. Door veelvuldig veranderen van houding worden daarbij de rug en
het spierstelsel versterkt en getraind.

Daarvoor hebben wij ruim 180 speciaal ontwikkelde componenten en zes
patenten gerealiseerd. Zoals bijvoorbeeld de gepatenteerde swoppertechnologie®. Want daarmee worden bewegingen naar opzij, naar voren en
naar achteren, alsmede verticaal wippen vereist en gestimuleerd. Daarbij komt
de comfortabele, halfhoge leuning met individueel instelbare lordosesteun –
ideaal voor bewust ontspannen tussendoor. Dat ook het design van de 3Dee
zeker gezien mag worden, is een opsteker voor iedereen die het kantoor niet
alleen als werkplek maar ook als vormgevings- en leefruimte ziet.

Motiveert: de gepatenteerde swopper-technologie® 1 vereist en stimuleert
harmonische 3D bewegingen. Dat heeft een opwekkende invloed op bloedcirculatie en humeur – en zorgt voor betere prestaties.

Bewegend: in elk detail.
3

2
4

Ontspant: de leuning met gepatenteerde lamellentechniek 2 en fysiologisch
gevormd rugkussen 3 geeft steun zonder de bewegingsvrijheid te beperken.
Lordosewelving 4 en leuningtegendruk zijn individueel instelbaar.

5
6

Bevrijdend: de intelligente zitting is lichtjes convex gevormd, bestaat uit ademend
multizone-comfortschuim 5 en is voorzien van de ﬂexzone®-technology 6 .
Voor een gezond zitklimaat en optimaal zitcomfort zonder drukpunten.

1

Exact passend: leuningtegendruk & zithoogte

Instelbaar: horizontaal & verticaal wippen
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De 3Dee is het resultaat van absolute consequentie: bij de engineering evengoed als bij het design. Hij belooft niet alleen een duurzame verandering van
het dagelijks leven op kantoor, maar heeft die visie reeds gerealiseerd. Meer
welbehagen, meer energie, meer evenwicht voor zijn be-zitters. En bovendien
nog een karakteristieke vormgeving, die zich knap in de meest uiteenlopende
stijlrichtingen van moderne ofﬁcedesigns integreert. Meer kunt u van een
kantoorstoel niet verwachten. Maar minder hoeft het van nu af aan ook niet
te zijn. Zet in op drie dimensies. En nul compromissen.

Technische gegevens.

grey-melange
Zitbreedte:
Zitdiepte:
Zithoogte:

Overtrekkleuren:
Gewicht:
Belastbaar:
Rugleuning:
Kruispoot:
Veiligheidsgasveer:

3Dee, aluminium gepolijst

Samen meer bewegen.

Wie naar kinderen kijkt, ziet dat zij bijna nooit stilzitten. Bewegen ligt van
oudsher in de natuur van de mens. Pas lang zitten en staan – op school, op
het werk of in de auto – perst het lichaam in een dwangbuis van bewegingloosheid. Daarvoor betalen wij op den duur een hoge prijs: onze gezondheid.

Overtrekstoffen:

3Dee, aluminium zwart

Beweging is ons succes.

Geproduceerd door: aeris-Impulsmöbel GmbH & Co. KG · Ahrntaler Platz 2– 6
D-85540 Haar bei München · Tel +49 (0)89 - 900 506 - 0 · info@aeris.de · www.aeris.de

Tijd voor verandering.

aqua

caramel

coral

black

46 cm
41 – 46 cm
Veerversie BASIC: in hoogte verstelbaar van 42 tot 56 cm belast*
Veerversie COMFORTPLUS: in hoogte verstelbaar van 45 tot 59 cm
belast*
Gabriel Step/Step Melange: 100% Trevira CS, sterk, lichtecht, moeilijk
ontvlambaar, volgens Oeko-Tex 100 gecertiﬁceerd
PREMIUM-Leder: kwalitatief hoogwaardig semi-anilineleder met
natuurstructuur (black)
grey-melange, aqua, caramel, coral, black
20 kg
60 – 120 kg
43 cm hoogte
75 cm doorsnede
140 mm hoogte-interval

*Zithoogte gemeten met 65 kg normbelasting.

Sinds 1997 heeft aeris zich daarom ten doel gesteld het staan en zitten op de
werkplek te revolutioneren. Onze ﬁlosoﬁe is daarbij even eenvoudig als effectief:
meer beweging! En wel in drie dimensies. Wij noemen dat 3D-ergonomie. Voor
onze klanten betekent het: meer gezondheid, meer motivatie en meer productiviteit. En het succes geeft ons gelijk: of er nu sprake is van onze actieve stoel
swopper, de vario-stastoel muvman of de nieuwe kantoorstoel 3Dee – onze
producten leggen nieuwe standaards vast en hebben voor aeris een plaats bij
de top 100 van de meeste innovatieve Duitse middenstandsbedrijven veroverd.

swopper

muvman

3Dee

Neem contact met ons op.

1308NLFL3DE

Waar de hoogste eisen
worden gesteld, is altijd
ruimte voor innovaties.
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