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PostureFit maakt de Aeron nog gezonder 
 
De bekende ergonomische Aeron burostoel van Herman Miller is recentelijk 
verbeterd met de PostureFit lendesteun. Deze extra optie zorgt ervoor dat het 
bekken naar voren gekanteld wordt, zodat automatisch de S-vorm in de rug 
komt. Hierdoor wordt de rug - en met name de onderrug - veel minder belast.  
 
De Aeron behoort al meerdere jaren tot de wereldtop van de ergonomische 
burostoelen. Belangrijke kenmerken zijn de netbespanning dat zorgt voor een 
comfortabele zit zonder drukpunten, de voorwaartse zitneig dat een actieve zit 
bevordert en de verschillende beschikbare maten A, B en C zodat de stoel ook 
geschikt is voor zeer kleine tot zeer grote mensen. De PostureFit zorgt ervoor dat 
de ruimte tussen het bekken en de rugleuning van de stoel ingesteld en opgevuld 
kan worden. Het effect is dat de gebruiker rechter op zit en dus minder snel 
rugklachten krijgt en minder snel moe wordt. 
 
Naast de ergonomie van de stoel is het design van een stoel ook belangrijk. De 
Aeron is inmiddels een echte design klassieker geworden, zoals bijvoorbeeld de 
Eames ontworpen door Charles Eames (ook uit de Herman Miller stal). De 
PostureFit doet aan het design van de Aeron geen afbreuk. Menig gebruiker vindt 
zelfs dat de nieuwe Posture Fit de Aeron mooier en eleganter maakt. 
 
De PostureFit kan ook achteraf op bestaande Aeron´s gemonteerd worden. 
Bijgesloten is een duidelijke handleiding voor zelfmontage. Eventueel kan 
Witteveen Projectinrichting de montage van de PostureFit verzorgen. De 
meerprijs is € 90,- ex btw. Een computeranimatie over de PostureFit vindt u op: 
www.hmeurope.com/posturefit. Meer info en ergonomische onderzoeksrapporten 
vindt u op www.ergo-burostoel.nl of www.surfstoel.nl.  
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Dit bericht wordt ook per email toegestuurd. 
Hoge resolutie afbeeldingen worden op verzoek toegestuurd 
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