Zdobywca nagród Aeris Numo to więcej
niż wygodne krzesło. Podążając za twoimi
ruchami, w naturalny sposób wspiera ciało,
jednocześnie dostosowując się do twojego
sposobu siedzenia. Z Numo nie siedzisz
bezczynnie, siedzisz w wielkim stylu, kiedy
ono kołysze cię do przodu i do tyłu. Nigdy
wcześniej ciało, umysł i wnętrze nie
funkcjonowały w takiej harmonii.

numo

Nie siedź bezczynnie.
Siedź stylowo.

Swoboda przemieszczania
się, wolność myśli.

Kinematyka dla dobrych
wibracji.

Aeris Numo nadaje nowy wymiar pojęciu
klasycznego krzesła wspornikowego,
oferując pełną swobodę ruchu także
do przodu. Gdy zmieniasz pozycję,
krzesło zapewnia ci pełne wsparcie,
poruszając się wraz z tobą.

Dzięki opatentowanym mechanizmom,
muszla fotela Aeris Numo dopasowuje
się do twojej pozycji siedzącej zarówno
podczas pochylania się do przodu
i do tyłu. Kinematyczny mechanizm
z krzyżującymi się ramionami dźwigni
wizualnie przypomina strukturę
tarczową kręgosłupa.

Dzięki ponad 30 wariantom kolorystycznym muszli i stelaży
do wyboru, Aeris Numo pasuje do wszystkich rodzajów
wnętrz i funkcji - sal konferencyjnych, salonów, biur, sal
koncertowych, restauracji, stołów jadalnych, a nawet
na tarasie.
Stelaż

Kinematyka

Muszla siedzisk

Projekt - Andreas Ostwald

Każde krzesło jest wykonywane ręcznie w Niemczech
z niezwykłą starannością i precyzją.

Dane techniczne:
Wysokość:

80 cm

Wysokość siedziska:

46,5 cm

Obudowa siedziska:

wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
wzmocnionego włóknem szklanym polipropylen / poliamid

Rama:

każda ze ślizgaczami do twardych i miękkich podłóg

Max. waga użytkownika:

120 kg

Podstawa rama profilowana:

stal, chromowana lub malowana proszkowo
waga: 8,2 kg, wymiary: 53 x 50 cm

Nogi drewniane:

naturalny dąb, masywny, z certyfikatem FSC,
waga: 6,5 kg, wymiary: 52 x 50 cm

Podstawa krzyżak ze ślizgaczami:

odlew aluminiowy polerowany lub malowany proszkowo,
waga: 7,5 kg, wymiary: 56 x 56 cm

Podstawa krzyżak z kółkami:

odlew aluminiowy polerowany lub malowany proszkowo,
waga: 8,5 kg, wymiary: 57 x 55 cm

Nagrody i certyfikaty:

Nadszedł czas, by na nowo odkryć sposób, w jaki pracujemy
i żyjemy. Więc właśnie to zrobiliśmy.
Problem: Za dużo siedzimy i za mało się ruszamy. To jest szkodliwe
dla naszego zdrowia. Brak aktywności pozbawia nas koncentracji,
energii i kreatywności, nawet po upływie krótkiego czasu.
Rozwiązanie: Aeris kieruje się celem, jakim jest utrzymanie ciała
w ciągłym ruchu. Nasze produkty i koncepcje przyczyniają się
do aktywnego i zdrowego stylu życia. Umożliwiają ruch dokładnie
w tych obszarach, w których najmniej jest on spodziewany, ale
tam gdzie jest najbardziej potrzebny - podczas siedzenia.
Jesteśmy twoim tajnym komponentem bardziej aktywnego,
zdrowszego, a tym samym szczęśliwszego życia.

Generalny dystrybutor Aeris w Polsce:
HSR Sp. z o.o.
ul. Literacka 9a lok 19
01-864 Warszawa
Polska
+48 790 77 50 40
kontakt@HSRmeble.pl
www.HSRmeble.pl

Nigdy nie siedzisz zwyczajnie

