Niets zal
u meer
bewegen.

Zijn genialiteit is zijn
radicaliteit.
Al 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 ons ziek maken. De wereldwijd eerste 3D-actieve stoel swopper
echter vereist en stimuleert dankzij zijn geoctrooieerde 3D-Technologie gezond,
bewegend zitten met veelvuldige positie-veranderingen.
De voordelen zijn duidelijk. Of liever gezegd – helemaal aan de kant van de
gebruiker: geen rugpijn, vermoeidheid en spierspanning. Daarvoor in de plaats
komen meer fysieke ﬁtheid, toegenomen welzijn en hogere prestaties.

Bewegend.
In elk detail.

Overtuigend.
Uit overtuiging.
3

De swopper versterkt de rug van talloze eigenaren en traint de spieren terwijl
u zit. Dankzij het verticaal schommelen door de veer
door de 3D-Bewegingselement
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en laterale ﬂexibiliteit

blijven schijven, gewrichtsbanden en

gewrichten ﬁt. De convexe 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 waar het ons om gaat. En omdat deze speciale functies niet bereikt
kunnen worden met traditionele onderdelen, ontwikkelen we de technologieën
en alle componenten zelf. Puur uit overtuiging.
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Beoordeeld door het
Forum: gesunder Rücken
besser Live e.V. en het
Bundesverband der
deutschen Rückenschulen
(BdR) e.V.

swopper®

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

Verticaal schommelen:
Ontlast de
tussenwervelschijven,
bevordert de
bloedcirculatie en
bevordert de conditie.

Convexe gevormde
zitting:
Flexibele zitting
met aanpassings
vermogen voorkomt
knellende plekken
bij de bovenbenen.

Hoog tijd voor meer
beweging!

De revolutie van
ergonomie:
3D-Ergonomie!

Conventionele bureaustoelen kunnen niet veel tegenstand bieden tegen het

Klassieke ergonomie helpt niet tegen het gebrek aan beweging op de werkplek.

gebrek aan beweging op kantoor. In tegendeel: zij kunnen afbraak van spieren

Daarom hebben wij de swopper ontwikkeld. De eerste driedimensionale

en een verkeerde zithouding in de hand werken. Wij noemen dat “zit falen”

bewegende actieve-stoel. Het unieke concept van de 3D-Ergonomie van de

want zittend werk leidt vaak tot duidelijke ziektesymptomen zoals rugpijn,

swopper eist en bevordert de intuïtieve bewegingen van de mens. Het principe

cardiovasculaire problemen en overgewicht etc. Slechte houding zorgen voor

is zo simpel als geniaal: de stoel volgt de bewegingen van het lichaam en

spanningen. Druk plekken en beklemmingen remmen de bloedcirculatie. Het

niet andersom. Het resultaat: natuurlijk zitten, gecontroleerd schommelen,

risico op chronische ziektes stijgt. Ook spieren die niet bewegen, worden slap –

gecombineerd met houding-optimaliserende zijwaartse, voorwaartse en

de lijst is zo lang. Zelfs regelmatig sporten kunnen dit risico bij lang star zitten

achterwaartse bewegingen.

niet ongedaan maken. Maar het zitten kunnen we ook niet afschaffen. Wat helpt
is meer beweging in het kantoor!

Zittend op een conventionele bureaustoel

Zittend op de swopper

Bevordert de concentratie
Stimuleert circulatie en metabolisme
Traint en versterkt de rug
Ontlast de
tussenwervelschijven
Langdurig zitten leidt tot
eenzijdige belasting van
de tussenwervelschijven
en zo ook tot slappe
spieren.

Versterkt de spieren

Houdt gewrichten,
pezen en ligamenten
soepel
Voorkomt spataderen
en veneuze
insufﬁciëntie.

Beweging is ons
succes.

Technische gegevens
en varianten.

Wie kinderen observeert zal merken dat zei voortdurend in beweging zijn.

Gewicht:

11 kg zonder rugleuning, 17 kg, met rugleuning

Beweging zit in onze natuur en hebben wij als mens in onze genen meegekregen.

Basic:

Vaste voet op glijdoppen of voetenring met wielen, antracietof titanium kleuren

Voetring:

58 cm | met wielen, 55 cm op glijdoppen

Gasveren:

SMALL: 40-70 kg, zithoogte 42-56 cm

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.

MEDIUM: 60-120 kg, zithoogte 45-59 cm*
WORK: 60-120 kg, zithoogte 42-56 cm

Sinds 1997 heeft aeris een missie, het zitten en staan op het werk te
En in drie dimensies. Wij noemen het 3D-Ergonomie. Voor onze klanten betekent

Optioneel: Basis “HIGH”, bestaande uit veerpoot en vaste
voetenring op glijdoppen HIGH voor swopper CLASSIC, zit
hoogte 49-69 cm.

dat: meer gezondheid, meer motivatie en meer productiviteit. En het succes

*swopper ZADEL met MEDIUM gasveer is de zithoogte + 10 cm (55-69 cm).

revolutioneren. Onze ﬁlosoﬁe is zo simpel als doeltreffend: meer beweging!

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

swopper STANDARD

swopper CLASSIC

swopper AIR

Instap model met
kunstlederen bekleding.

Speciale ergonomische
zitting in klassieke zadel.

Zachte variant met actief
ademend, druk regulerende
HI-TEC demping en vijf
functionele lagen.

swopper LIVING

swopper ZADEL

swopper WORK

Stijlvolle en trendy vilt
gerelateerde bekleding.

Speciale ergonomische
zitting in klassieke zadel.

3D-bureaustoel – Volgens DIN
EN 1335, complete pakket met
inbegrip van wielen, DYNAMIC
rugleuning incl. bekleding.

Samen meer bewegen!

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
info@witteveen.nl
www.zadelstoel.nl
www.project-inrichting.nl

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

