
Herman Miller Aeron Remastered Bureaustoel  

De Herman Miller Aeron Remastered bureaustoel biedt u nu nog betere zitcomfort door 

verschillende comfortzones. Het weefsel Pellicle in de leuning en zitting hebben verschillende 

sterktes waardoor ze optimaal naar uw lichaam vormen.  

Ademend en comfortabel, dat is wat je kan verwachten van de Aeron bureaustoel. 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

Waarom is deze bureaustoel de beste keus voor u?  

✔ De stoel biedt comfortabele zitting  

✔ Uw lichaam blijft koel door netstoffering van de stoel 

✔ Goede design voor complete comfort op kantoor  

 

                                                    



    

  

Bureaustoel Herman Miller Aeron    

• Geschikt voor langdurig gebruik; u kunt er maximaal 8uren op zitten zonder oncomfortabel te 

voelen. 

• De stoel heeft een Kinemat-kantelmechanisme zonder voorwaartse neiging en zonder 

blokkade van de achterwaartse neiging.  

• Volledig verstelbare vinyl armleggers 

• Bevat een duo zone houdingsfit  

• Voetkruis, framekleur, chassis en de weefstel peillicle in de leuning en zitting hebben een 

grafiet kleur. 

• Zwarte armpad kleur 

• Standaard vinyl en optioneel lederen armpads 

• Maatvoering A belastbaar tot 136 kilo 

• Maatvoering B en C belastbaar tot 159 kilo 

 

 

                                        
 



Hoofdsteun voor de Herman Miller Aeron 

De Atlas hoofdsteun is speciaal ontworpen voor de Herman Miller Aeron bureaustoel. Gebruik 

de, in hoogte en diepte verstelbare, hoofdsteun voor de perfecte ondersteuning van uw hoofd. 

Of u nu  even een ontspannen denkmomentje hebt tijdens uw werk, een boek leest of 

telefoneert, deze hoofdsteun biedt extra comfort en ontlast de spieren in uw nek en schouders. 

Een echte aanvulling voor uw Aeron bureaustoel. 

                                  

 

Specificaties  

Type Ergonomische bureaustoel 

Model Aeron AIR1B33DW 

Stofkleur Pellicle Grafiet 

Voetkruis Grafiet 

Mechaniek Met achterwaartse beweging en voorwaartse neiging 

Lendensteun Duo zone houdingsfit 

Rugleuning Weefsel Pellicle Grafiet 

Zitting  Weefsel Pellicle Grafiet 

Armleggers Vinyl zwart  

Armlegger functies Hoogte verstelbaar en draaibaar 

Wielen  Wielen voor zachte vloeren  

Zithoogte  Aeron A 36,5 - 49,5cm Aeron B 38,1 - 53,0cm Aeron C 38,1 - 53,0cm 

Volledige hoogte Aeron A max. 104cm Aeron B max. 107cm Aeron C max. 115cm 

Zitbreedte  
Aeron A 48,2cm breed Aeron B 51,4cm breed Aeron C 54,9cm 

breed  

Zitdiepte Aeron A 40,0cm diep Aeron B 43,1cm diep Aeron C 47,0cm diep  

 


