Niets zal u
meer bewegen.

Zijn genialiteit is
zijn radicaliteit.

swopper maakt gelukkig.

Reeds op het eerste gezicht valt bij de swopper
het verschil met conventionele kantoorstoelen op:
zijn radicale concept doet het zonder conventionele comfortkenmerken als armleuningen
of hoofdsteunen, die beweging verhinderen en
op den duur ziek maken. De wereldwijd eerste
3D-actieve stoel swopper echter vereist en
stimuleert dankzij zijn geoctrooieerde
3D-technologie gezond, bewogen zitten
met veelvuldige positie-veranderingen.

Ruim 1200 swopper-bezitters* hebben gestemd. En de resultaten zijn indrukwekkend. 96 % van alle ondervraagden zou opnieuw een swopper kopen.
Sinds ik de swopper heb, heb ik minder rugklachten: 91 %
Ik wil de swopper niet meer missen: 98 %
Ik heb liever de swopper dan een gewone kantoorstoel: 94 %
Ik kan de swopper aanbevelen: 98 %
Ik ben happy met mijn swopper: 97 %

De voordelen liggen voor de hand. Of
liever gezegd – helemaal aan de kant
van de bezitter: rugpijn en stijfheid
behoren tot het verleden, daarvoor in
de plaats komen meer lichamelijke
gezondheid, verhoogd welzijn en
betere prestaties.

*Resultaten van marktonderzoekstudie aeris, feb. 2012, enquête bij 1207 swopper-bezitters.

Bewegend. In elk detail.

Overtuigend.
Uit overtuiging.
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De swopper maakt reeds ontelbare ruggen van de bezitters sterker en traint de
spieren bij het zitten. Dankzij verticaal schommelen door de veer 1 en zijwaartse
ﬂexibiliteit door het 3D-bewegingselement 2 blijven tussenwervels, pezen en
gewrichten ﬁt. De convex gevormde zitting 3 stimuleert een vrije en rechte
houding, storende stoelranden worden vermeden. Dit alles bijeen stimuleert
de bloedcirculatie en beweeglijkheid en doet de mens goed.
Dat is precies waar het ons om gaat. En omdat die speciale functies met
conventionele componenten niet te bereiken zijn, ontwikkelen wij de technologieën en alle componenten zelf. Uit overtuiging.
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Convexe zitting: ﬂexibele zitting
met aanpassingsvermogen
voorkomt knellende plekken bij
de bovenbenen.

Verticaal schommelen: ontlast de
tussenwervels, stimuleerd de
doorbloeding en bevordert de
conditie.

3D-bewegingselement: vergroot
het grijpbereik en zorgt voor een
optimale houding ten opzichte
van het werkblad.

Waar zitten de standaard is,
wordt het tijd de regels te
veranderen.

De revolutie
van de ergonomie.
Conventionele zitconcepten kunnen niet veel tegenstand bieden tegen het
gebrek aan beweging op kantoor. Integendeel: zij kunnen afbraak van spieren
en verkeerde zithoudingen in de hand werken. Wij noemen dat „zitval“ –
want zittend werk leidt vaak tot duidelijke ziektesymptomen zoals rugpijn,
cardiovasculaire problemen, overgewicht etc.
Wat helpt, is meer beweging tijdens het dagelijks leven op kantoor. Met het
unieke concept van de 3D-ergonomie vereist en stimuleert de swopper de
intuïtieve bewegingen van de mens. Het principe is even eenvoudig als geniaal:
de stoel volgt de bewegingen van het lichaam, niet andersom. Het gevolg:
natuurlijk zitten, gecontroleerd schommelen, gecombineerd met de houding
optimaliserende bewegingen naar opzij, naar voren en naar achteren.
Zitten op een
conventionele kantoorstoel

Zitten op de swopper

Technische gegevens.

Beweging is ons succes.

Gewicht:
Voetring:
Veren:

Wie kinderen observeert, ziet dat ze bijna nooit stil zitten. Zich bewegen ligt in
de natuur van de mens. Pas het lange zitten en staan – op school, op het werk,
in de auto – zorgt voor een uitgesproken dwangbuisgevoel, een gevoel van
bewegingloosheid, waar we op den duur een hoge prijs voor moeten betalen:
onze gezondheid.

Basis:
Wieltjes:

Bekledingsstoffen
en -kleuren:

swopper
STANDARD

11 kg zonder leuning, 17 kg met leuning
55 cm Ø zonder wieltjes, 58 cm Ø met wieltjes
SMALL:
40 – 70 kg, zithoogte 42 – 56 cm
MEDIUM: 60 – 120 kg, zithoogte 45 – 59 cm*
WORK:
60 – 120 kg, zithoogte 42 – 56 cm
Antraciet- of titaankleurig, kleur veer: zoals bekledings-/basiskleur
Universele wieltjes volgens DIN EN 12529, voor alle vloeren te
gebruiken. Desgewenst zijn tapijtwieltjes voor hoogpolige of ruwe
vloeren leverbaar.
Microvezel: hoogwaardige merk-microvezel, ﬂuwelige greep,
onderhoudsvriendelijk, ademend en sterk.
Kleuren: zwart
ferraro-rood
smoke-grijs
royal-blauw
terracotta
pistacchio
violet
zand
choco
Softex: gemakkelijk te reinigen katoen/synthetic-mengweefselbekleding.
Kleur:
zwart
PREMIUM leder: ﬁjnste kwaliteit merkleder, hoogwaardig, met
kostbare look, onderhoudsvriendelijk, plantaardig geverfd.
zwart
Kleur:
AIR-climate bekleding: innovatieve en ademende netstructuurbekleding voor een optimaal zitklimaat.
Kleuren: lime-green
silver
stone-grey

swopper
CLASSIC

swopper
AIR

swopper
ZADEL

*Bij de swopper ZADEL met MEDIUM veer is de zithoogte +10 cm (55 – 69 cm).

swopper
WORK

Sinds 1997 streeft aeris er daarom naar het staan en zitten op het werk grondig
te veranderen. Onze ﬁlosoﬁe is daarbij even eenvoudig als effectief: meer
beweging! Wij noemen dit principe actief-dynamisch zitten en staan. Voor onze
klanten betekent dat: meer gezondheid, meer motivatie en meer productiviteit.
En het succes geeft ons helemaal gelijk: of je het nu hebt over onze actieve
stoel swopper, de actief-stastoel muvman of de nieuwe bureaustoel 3Dee –
onze producten zetten nieuwe standaards en hebben aeris een plaats in de
top 100 van de meest innovatieve Duitse middenstandsbedrijven bezorgd.
swopper

muvman

3Dee

Samen meer bewegen.
Neem contact met ons op.
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