
De Aeris Numo kan iets wat maar weinig
stoelen lukt: hij zorgt voor de perfecte
harmonie van lichaam, geest en interieur.
De universeel inzetbare designstoel is
voor zijn bijzondere ontwerp nu al
bekroond met de meest prestigieuze
juryprijzen.
Deze zitschaal van tijdloze schoonheid
kent de kunst van het bewegen. Ze volgt
elke move naar voren en naar achteren,
leunt achterover bij een levendig gesprek,
voorover tijdens het eten en wipt zachtjes
als de creativiteit begint te borrelen
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Het werd tijd om onze manier van leven en 
werken opnieuw uit te vinden. Dus hebben
 we dat gedaan. Het probleem: we zitten te 
veel en bewegen daarbij ook nog eens te 
weinig. Dat is slecht. Niet bewegen zorgt 
er namelijk voor, dat in korte tijd onze 
concentratie, energie en creativiteit afnemen. 
De oplossing: de impuls van Aeris bestaat 
eruit het lichaam in beweging te houden. 
Onze producten en concepten dragen bij aan 
een actieve en gezonde levensstijl. Ze maken 
beweging precies daar mogelijk, waar u dit 
het minst verwacht, maar waar u het wel het 
meeste nodig heeft – tijdens het zitten. Wij zijn 
de succesformule voor een actiever, gezonder
en daarom gelukkiger leven.
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Geef bewegingen en
gedachten de vrijheid



De Aeris Numo heeft het idee van
de klassieke Freischwinger of
sledestoel verder ontwikkeld en
biedt ook bewegingsvrijheid naar
voren toe. Dat helpt bij het
creatief oplossen van problemen,
als zaken van verschillende 
kanten bekeken moeten worden. 
Zo kan men wat dat betreft 
figuurlijk zijn positie innemen. De 
fysieke positie verandert vanzelf.

De zitschaal van de Aeris Numo
past zich dankzij twee
gepatenteerde mechanismen
aan alle mogelijke posities van
de bezitter aan. De kinematica
met gekruiste hefboomsarmen
- scharnier herinnert niet alleen
visueel aan het principe van
de tussenwervelschijf in de
wervelkolom. Bij de ontwikkeling 
stond de mens centraal en de natuur 
model.

     
Numo  met houten poten
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Bewegings - en gedachtenvrij.
De Aeris Numo is een verdere ontwikkeling van 
het idee van  de klassieke, vrijdragende stoel 
en biedt ook beweging naar voren. Dit helpt 
bij het oplossen van creatieve problemen , bij 
heen en weer overleggen en bij het uitwisselen 
van meningen. Totdat men zijn positie 
gevonden heeft.
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Kinematica voor positief heen en weer gaan .
Dankzij de twee gepatenteerde mechanismen, past 
de zitschaal zich, naar voren en naar achter, aan 
de lichaamsbeweging aan, De kinematica, met de 
gekruiste hefboomarmen, doet niet alleen visueel 
denken aan het tussenwervelschijfprincipe van de 
wervelkolom. Tijdens de ontwikkeling stond de mens 
in het middelpunt. En de natuur stond model.

Numo  met voetkruis gelijders Numo met draadframe
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Numo  met voetkruis met wielen

NUMO

Glasvezelversterkte kunststof schaal 
van hoogwaardig polypropyleen/polyamide.



Geef bewegingen en 
gedachten de vrijheid. 

Kinematica met 
schwung.

De Aeris Numo heeft het idee van 
de klassieke Freischwinger of 
sledestoel verder ontwikkeld en 
biedt ook bewegingsvrijheid naar 
voren toe. Dat helpt bij het 
creatief oplossen van problemen, 
als zaken van verschillende kanten 
bekeken moeten worden. Zo kan 
men wat dat betreft figuurlijk zijn 
positie innemen. De fysieke 
positie verandert vanzelf.

De zitschaal van de Aeris Numo 
past zich dankzij twee 
gepatenteerde mechanismen 
aan alle mogelijke posities van 
de bezitter aan. De kinematica 
met gekruiste hefboomsarmen 

- scharnier herinnert niet alleen 
visueel aan het principe van 
de tussenwervelschijf in de 
wervelkolom. Bij de 
ontwikkeling stond de mens 
centraal en de natuur model.

Dankzij meer dan 30 combinatiemogelijkheden qua kleur van 
zitschaal en framevarianten is hij altijd en overal op zijn plaats: 
in de vergaderruimte of lounge, op kantoor, in een concertzaal, 
café, aan de eettafel of zelfs buiten op het terras.

Frame

Kinematica

Zitschaal

Elk exemplaar wordt met grote zorg en precisie in onze 
fabriek in Duitsland met de hand gemaakt. ostwalddesign
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Elk exemplaar wordt met grote zorg en precisie in onze
fabriek in D ostwalddesign uitsland met de hand gemaakt.
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