Aeron Chair
Desenvolvido pela Herman Miller nos Estados Unidos.
Design: Bill Stumpf e Don Chadwick

Aeron é a introdução revolucionária
de conforto e ergonomia. Os
designers Bill Stumpf e Don
Chadwick substituíram a tradicional
espuma e tecido por uma película
respirável, que se adapta ao corpo
e oferece suporte ergonômico de
forma natural. O apoio lombar
PostureFit promove a postura
perfeita para todos os tamanhos
de usuários. Confeccionada em
materiais flexíveis, Aeron se torna
parte das pessoas que a usam.
Possui diferentes acabamentos e
cores que facilmente se integram ao
ambiente a sua volta.

Mecanismos
Além das funções básicas, Aeron permite a
regulagem de altura dos braços e regulagem
horizontal dos apoios. Possui inclinação frontal,
controle de tensão do movimento de inclinação
do encosto, duas opções de suporte lombar e
rodízios com revestimento para utilização em
pisos frios. A inclinação do assento e encosto
é integrada, fazendo com que os movimentos
aconteçam de forma natural e dinâmica.
Conforto
Seus criadores levaram conforto a sério. A película
do assento e encosto distribui o peso, alivia pontos
de pressão e proporciona bem-estar térmico.
A fadiga e suor nunca mais serão um problema
para aqueles que trabalham o dia todo sentados.
Acabamentos
Disponível em diversas configurações de cor e
acabamentos, sendo em alumínio polido para
áreas de destaque ou toda preta.

Aeron está disponível em diversas configurações.

Os ajustes são de fácil acesso e permitem alto grau
de customização.

O apoio lombar PostureFit possui controle de pressão e
garante perfeito suporte ergonômico para a coluna.

A película composta de três diferentes fios proporciona
flexibilidade e conforto térmico.

Dimensões
Todas as medidas estão em mm
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*1936, USA

Don Chadwick
*1936, USA

Don Chadwick é um
profissional conhecido por
suas experimentações com o
objetivo de fornecer o melhor
design possível para as
pessoas.
Bill Stumpf foi um grande
pesquisador que atuou em
colaboração com especialistas
em medicina vascular e
ortopédica, o que possibilitou
a criação de produtos
extremamente focados no bemestar de seus usuários.
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Cores e Materiais
Assento e
Encosto
Classic
Carbon
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Grey Black

Blue Black

White Gold
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