
Aeron is ergonomisch tot in de kern, ontworpen voor 
alle soorten lichamen. Al bijna 30 jaar lang hebben we 
de stoel steeds geperfectioneerd, zodat hij niet alleen 
goed is voor uw lichaam, maar ook voor het milieu. 
Nu gemaakt met uit de oceaan weggehouden plastic, is 
het precies dezelfde stoel, alleen duurzamer.

Aeron is verkrijgbaar in een palet van vier zorgvuldig 
samengestelde kleurstellingen. Elke component is 
doordacht ontworpen om een fundamenteel harmonieus 
kleurenpalet op te leveren, aangevoerd door ons 
donkerste tint Onyx. 

Ontwerpers
• Bill Stumpf en Don Chadwick, 1994
• Opnieuw ontworpen door Don Chadwick, 2016
• Verder doorontwikkeld met het oog op het 

milieu door Don Chadwick, 2021

Voordelen
• Drie maten om de beste pasvorm te bieden voor 

iedereen in het eerste tot het 99e percentiel 
• Bestaand uit meer dan 50 procent gerecycled 

materiaal en met uit de oceaan weggehouden 
plastic is de Aeron nu nog duurzamer

• Continue ergonomische verbeteringen zoals 
PostureFit SL®, 8Z Pellicle® en Harmonic™ 2 Tilt 
stellen de gebruiker in staat om de optimale 
zithouding en functioneren te blijven volhouden

Garantie 
12 jaar, 3 ploegen

hermanmiller.com/aeron

Aeron®-stoel

http://hermanmiller.com/aeron
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Productlijn

Kruk

Bureaustoel

Materialen

Duurzaamheid

3D-modellen

Klik hier om het volledige textiel- en materiaalaanbod voor Aeron te bekijken.

Klik hier om te zien hoe Aeron-stoelen aan uw milieudoelstellingen voldoen.

Modelbibliotheek bekijken.

Kruk met lage kolom

*bereik kan variëren afhankelijk van kolomhoogte

Kruk met hoge kolom
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Belangrijkste kenmerken

Aeron-stoel

Details
Familie 
Bureaustoel 
Kruk

De volgende informatie is uitsluitend van toepassing op 
Aeron-bureaustoelen. 
Overzicht 
Maximaal gewicht gebruiker maat A 136 kg 
Maximaal gewicht gebruiker maat B en C 159 kg 
Populatiebereik 1e-99e percentiel

Rugondersteuning 
Geen extra ondersteuning Optioneel 
PostureFit Optioneel 
Instelbare ondersteuning voor de rug Optioneel 
Instelbare PostureFit SL-ondersteuning Optioneel

Zithoogte 
Maat A 366 – 490 mm 
Maat B 376 – 579 mm* 
Maat C 401 – 579 mm* 
*bereik kan variëren afhankelijk van kolomhoogte

Zitdiepte 
Maat A 417 mm 
Maat B 432 mm 
Maat C 480 mm

Bewegingsmechaniek opties 
Standaard bewegingsmechaniek 
Bewegingsbegrenzer 
Bewegingsbegrenzer met zithoek

Armleuningsopties 
Geen armleuningen 
Vaste armleuningen 
In hoogte verstelbare armleuningen 
Volledig verstelbare armleuningen 
Volledig verstelbare armleuningen plus diepte armsteun 
Leren armsteun met fijn genaaid stiksel verkrijgbaar

1. 8Z Pellicle 
8Z Pellicle biedt ongekend comfort dankzij acht zones met 
uiteenlopende spanning in de zitting en rugleuning.

2. PostureFit SL 
Posturefit SL heeft instelbare, individuele pads die zowel het 
heiligbeen stabiliseren als de onderrugregio ondersteunen 
om voor een volledige stabilisering van de wervelkolom te 
zorgen, wat de natuurlijke S-vorm van de wervelkolom 
stimuleert en een gezonde houding bevordert.

3. Harmonic™ 2 Tilt 
Het bewegingsmechaniek beweegt op natuurlijke manier 
met u mee, zodat u soepel en intuïtief van een rechtop- 
zittende naar achteroverleunende houding kunt veranderen, 
altijd op een optimaal evenwichtspunt.

4. Drie maten 
Aeron is in drie maten leverbaar om de beste pasvorm 
te garanderen.

Bureaustoel maat A

655 mm 417 mm

366–490 mm

978 mm

Bureaustoel maat B

686 mm 432 mm

376–579 mm

1044 mm

Bureaustoel maat C

744 mm 480 mm

401–579 mm

1092 mm

686 mm 432 mm

615–744 mm

1161–1273 mm

686 mm 432 mm

696–871 mm

1245–1354 mm

https://www.hermanmiller.com/design-resources/materials/search-materials.html#pid=7/1099,rpp=60
https://hermanmiller.ecomedes.com/?query=aeron&brand-name=Herman%20Miller
https://www.hermanmiller.com/resources/models/3d-models/?q=Aeron

