Aeron-stoelen

De oorspronkelijke Aeron combineerde
grondige kennis van mensgericht ontwerp
met innovatieve, nooit eerder vertoonde
technologie om een ongekende stoel op
te leveren. Aeron is opnieuw ontworpen
voor het werk en de mensen van nu. De
stoel biedt slimmere gewichtsverdeling
en vering door 8Z Pellicle en instelbare
PostureFit SL™ dat de lendenwervels en
het heiligbeen ondersteunt waardoor de
natuurlijke S-vorm van de ruggengraat wordt
gestimuleerd. Aeron is beschikbaar in drie
holistische materiaaluitvoeringen, passend bij
werkplekken van vandaag de dag.
Ontwerpers
Ontworpen door Bill Stumpf en
Don Chadwick, 1994
Opnieuw ontworpen door Don Chadwick, 2016
Voordelen
•	Gecombineerd comfort dankzij
verbeteringen die samenwerken om de
menselijke vorm te ondersteunen
•	Drie maten om de beste pasvorm te
bieden voor iedereen in het 1e tot 99e
percentiel
•	Geschikt voor een breed scala aan
activiteiten en houdingen die u tijdens
het werken aanneemt
Garantie
12 jaar bij 3-ploegendienst
hermanmiller.com/aeron

Aeron-stoel

Kenmerken

Uitleg over productlijn
4
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Harmonic™ 2 Tilt
Het bewegingsmechaniek beweegt op natuurlijke manier met
u mee, zodat u soepel en intuïtief van een rechtopzittende
naar achteroverleunende houding kunt veranderen, altijd op
een optimaal evenwichtspunt.
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Bureaustoel maat A
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Drie maten
Aeron is in drie maten leverbaar om de beste pasvorm
te garanderen.
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PostureFit SL
De PostureFit SL ondersteunt de heiligbeenregio om
de natuurlijke S-vorm van de wervelkolom te stimuleren,
ondersteunt het bekken en bevordert een gezonde
houding. Een tweede pad ondersteunt de onderrug.
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Bureaustoel

Bureaustoel maat B
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8Z Pellicle
8Z Pellicle biedt ongekend comfort dankzij acht zones met
uiteenlopende spanning in de zitting en rugleuning.
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Bureaustoel maat C

Kruk
686

Rugondersteuning
Geen aanvullende ondersteuning
PostureFit
Instelbare ondersteuning voor onderrug
Instelbare PostureFit SL-ondersteuning

Optioneel
Standaard
Optioneel
optioneel

Zithoogte
Maat A
376 - 483 mm
Maat B
407 - 519 mm*
Maat C
407 - 519 mm*
*bereik kan variëren afhankelijk van kolomhoogte
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407 mm
432 mm
470 mm

Bewegingsmechaniekopties
Standaard bewegingsmechaniek
Bewegingsbegrenzer
Bewegingsbegrenzer met zithoekinsteller
Armleuningsopties
Geen armleuningen
Vaste armleuningen
In hoogte verstelbare armleuningen
Volledig verstelbare armen
Volledig verstelbare armen plus diepte armleuning

Kruk met lage kolom
*bereik kan variëren afhankelijk van kolomhoogte

3D-modellen
Modelbibliotheek bekijken

Kruk met hoge kolom

712 - 870

De volgende informatie is uitsluitend van toepassing
op Aeron-bureaustoelen.
Overzicht
Maximaal gewicht gebruiker maat A
300 lb/136 kg
Maximaal gewicht gebruiker maten B en C 350 lb/159 kg
Populatiebereik
1e-99e percentiel

Zitdiepte
Maat A
Maat B
Maat C

432

1244 - 1385

Familie
Bureaustoel
Kruk

629 - 743

1159 - 1251

Details
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