Staan of
zitten?
Beide.
Hoofdzaak
goed.

Productiviteit is een
kwestie van houding.
Wist u dat elke tweede werknemer op het werk vaak of uitsluitend moet staan?
Een dilemma, dat zich over alle beroepsgroepen uitstrekt en miljoenen mensen
dat als belastend, pijnlijk en stressvol ervaren.
De gezondheidsgevolgen rijken variërend van spanning, spierverharding,
doorbloeding en stofwisseling verstoringen, wervelkolom, tussenwervelschijven
en gewrichtsschade tot aan chronisch slechte houding. De gevolgen voor
bedrijven en de economie: dure prestaties en verlies aan arbeidstijd.
Daarom hebben wij de muvman ontwikkeld. De innovatieve actieve zit-stakruk
brengt beweging op de werkplek. Hij is wereldwijd uniek omdat hij zittend en
staande werken combineert en vele impulsen voor intuïtief wisselen van houding
bevordert.
De muvman werkt dus niet compromisloos tegen waardevermindering welke
ontstaat bij staand werken maar gaat juist een stap verder: het bevordert juist
de productiviteit op de werkplek.
Productiviteit, ontworpen voor een geoptimaliseerde werkplek, waardoor
lichamelijke fitheid en intrinsieke motivatie ontstaat.

Past niet,
bestaat niet.
De muvman is voor alle werkgebieden ontworpen. Ideaal zitten op bureau
hoogte is mogelijk tot aan optimaal zit-sta hoogte bij zit-sta tafels. Het enorme
hoogte verstelbereik van de muvman is uniek. Hij biedt iedere gebruiker van
alle lengtes en omvang de juiste zit en sta verhouding. Een groot voordeel als er
meerdere mensen van dezelfde muvman gebruik moeten maken.

Zitvlak:

34 x 32 cm

Zit hoogte:

51 – 84 cm

Neiging:

4° naar voren gericht

Gewicht:

6,3 kg

Maximaal belastbaar: 120 kg
Materiaal basis:

Glasvezel versterkt polyamide, gelakt

Bekleding zitting:

Premium microvezel

Hoogte verstelling:

Traploos, drukknop links en rechts onder de zitting

Voetplaat:

Omlopende anti glij- en anti kras rubber

Speciale uitvoering:

HIGH met zit hoogte van 60 – 93 cm

Model FACTORY:

Met robuuste kunstlederen bekleding en de gaslift is bij
de voetplaat voorzien van een stof bescherm kap.

Toepassingsgebieden: Kantoor, laboratorium, montage, productie etc.

Kleuren onderstel

grey

black

Kleuren zitting

blue

black*

grey

green

Verdere individuele kleuren voor de zitting afgestemd op uw specificaties zijn
ook mogelijk. Neem dan contact met ons op.

*De zitting van de muvman FACTORY is uitsluitend leverbaar in „black”.

Bewegend:
in elk detail.
Draaggreep

Easy-Touch
bedieningsknoppen
Traploos in hoogte
verstelbaar

Variabele
zithoogtes
51 – 84 cm /
60 – 93 cm

flexzone ® technology
Flexibel, aanpasbare zit

4° naar voren
neigende kolom
Optimale houding aan
de werkplek

muvzone
Multidimensionaal bewegingsscharnier
voor optimale bewegingsvrijheid

Stabiele, veilige
voetplaat

Wanneer alles vereist
is, is er geen ruimte
voor compromis.

Weet van aanpakken:
muvman FACTORY.
In de productie, montage, assemblage en werk thuis.
De uitdagingen bij het opzetten van een ergonomische werkplek zijn enorm. De
hoogste productiviteit en robuustheid zal als gezonde arbeidsomstandigheden
alsmede motivatie van werknemers in overeenstemming gebracht moeten
worden. De muvman FACTORY levert een belangrijke bijdrage:
Veelvoudige inzetbaarheid op alle werkhoogtes met enorm verstelbereik
Perfecte stabiliteit en handige draaggreep
De naar voren neigende kolom zorgt voor een optimale werkhouding aan
het werkoppervlak
Multidimensionale bewegelijkheid voor maximale reikwijdte en actieve,
vermoeidheids vrije zittend-staan

Stof en vuil afdekkap

Uiterst robuust synthetisch lederen
bekleding

Beweging is ons
succes.
Wie kinderen observeert zal merken dat zei voortdurend in beweging zijn.
Beweging zit in onze natuur en hebben wij als mens in onze genen meegekregen.
Eerst het lang zitten en staan op school, op het werk of in de auto – het lichaam
is in een keurslijf van bewegingsloosheid, waarvoor wij met de tijd een hoge prijs
betalen: onze gezondheid.
Sinds 1997 heeft aeris een missie, het zitten en staan op het werk te
revolutioneren. Onze filosofie is zo simpel als doeltreffend: meer beweging!
En in drie dimensies. Wij noemen het 3D-Ergonomie. Voor onze klanten betekent
dat: meer gezondheid, meer motivatie en meer productiviteit. En het succes
bewijst ons gelijk: de muvman, 3Dee, swopper en oyo – onze producten zetten
nieuwe normen en hebben aeris in de top 100 van de meest innovatieve
bedrijven in het Duitse midden en kleinbedrijven bevorderd.

swopper

muvman

3Dee

oyo

Samen meer
bewegen!
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Neem contact met ons op!

aeris GmbH
Hans-Stießberger-Straße 2a
85540 Haar bei München
Deutschland
Tel +49 (0)89-900 506-0
info@aeris.de
www.aeris.de

