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Productiviteit begint
als lang staan ophoudt.

Wist u dat elke tweede werknemer tijdens het werk vaak of alleen maar moet 
staan? Een dilemma dat in alle beroepsgroepen voorkomt en dat miljoenen 
mensen als pijnlijk of als belastend ervaren.

De gevolgen voor de gezondheid variëren van spanningen en verhardingen in 
de spieren, slechte doorbloeding, stofwisselingsstoringen, hernia en aandoenin-
gen aan rug en gewrichten tot een chronisch slechte lichaamshouding. Voor 
de onderneming en het bedrijfsleven betekent dit: hoge kosten voor ziektever-
zuim en slecht presterende werknemers.

Daarom hebben wij de muvman ontwikkeld. De innovatieve Vario-sta-stoel
zorgt voor beweging op de werkplek. Hij is op de hele wereld uniek want 
hij combineert bewegend zitten en staan en biedt veel impulsen voor intuïtieve 
verandering van houding.

De muvman wil deze negatieve effecten niet alleen tegengaan – en dat zonder 
ook maar iets in te leveren – maar gaat daarbij 
nog een stapje verder: hij bevordert de productivi-
teit op het werk.

Een productiviteitsontwikkeling die het gevolg 
is van een geoptimaliseerde werkplekinrichting, 
lichamelijke fi tness en innerlijke motivatie.
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Individualiteit
op de werkplek
is een eerste 
vereiste.



Dat zit wel goed.

De muvman is ontworpen voor het gebruik op de uiteenlopendste werkplekken. 
Optimaal zitten op de juiste hoogte achter uw bureau maar net zo goed perfect 
staand zitten achter een hoge werktafel. De gigantische hoogteverstelling van 
de muvman is uniek. Hierdoor kan iedereen, onafhankelijk van lichaamslengte en 
lichaamsbouw, optimaal zitten of staand zitten. Een voordeel, waarvan vooral 
te profi teren valt als verschillende medewerkers dezelfde muvman gebruiken.

Zitvlak: 34 x 32 cm 

Zithoogte: 51–84 cm

Neiging: 4° naar voren

Gewicht: 6,3 kg

Maximaal belast-
baar tot: 120 kg

Materiaal: Basis glasvezelversterkte polyamide, gelakt

Bekleding van het zitvlak:  Premium microvezel

Hoogteverstelling: Traploos, druktoetsen links en rechts onder de zitting

Voet: Rondom antislip- en antikrasrubber

Speciale uitvoeringen: Model HIGH met zithoogte 60–93 cm

Model FACTORY: Met stevige bekleding van kunstleer en stof- en gewrichts-
bescherming.

Geschikt voor: Kantoor, laboratorium, montage- en productiewerkzaamheden enz.

Basiskleuren  Kleuren zitting 

Andere kleuren, die u zelf kiest, zijn uiteraard ook mogelijk. Neem hierovoor contact met ons op.

 *De muvman FACTORY is alleen in de kleur black verkrijgbaar.

grey grey greenblack black*blue

Beweegt: in elk detail.

muvzone
Multidimensionaal bewegend 
gewricht voor maximale 
bewegingsvrijheid

Stabiele, 
veilige voet

 4° voorwaartse neiging van de poot
Optimale houding naar werkvlak toe

fl exzone® technologie
Flexibele, aanpasbare zittingEasy-touch-toetsen 

Traploze hoogte-instelling

Variozitten
51 – 84 cm / 60 – 93 cm 

Draaggreep



Waar de lat hoog ligt,
is geen ruimte
voor compromissen.

Weet van aanpakken:
De nieuwe muvman FACTORY.

Vaste plek bij productie- en montagewerkzaamheden.

De uitdagingen bij de inrichting van ergonomische werkplekken in de productie 
zijn enorm groot. Want hier moeten hoogste productiviteit en stevigheid aan 
de ene kant en gezonde arbeidsomstandigheden en gemotiveerde medewerkers 
aan de andere kant met elkaar in lijn worden gebracht. De nieuwe muvman 
FACTORY levert hier een essentiële bijdrage aan.

 Veelzijdige inzetmogelijkheden op alle werkhoogtes met 
 een enorm grote hoogteverstelling.
 Perfecte stoelstabiliteit en praktische draaggreep.
 Schuine stand van de poot voor een optimale houding naar 

 het werkoppervlak toe.
 Multidimensionale beweeglijkheid om overal bij te kunnen en 

 actief uitgerust staand te zitten.

Beschermkap voor stof 
en vuil.

Extreem stevige bekleding 
van kunstleer.



Beweging is ons succes.

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.

Sinds 1997 streeft aeris er daarom naar om het staan en zitten op het werk gron-
dig te veranderen. Onze filosofie is daarbij evenzo 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 vario stastoel muvman of de nieuwe bureaustoel 3Dee onze produc-
ten 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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