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aeris® numo 
De bewegende designstoel. 

 
 
 
  

numo past overal 
De gloednieuwe designstoel nnumo van 
aeris beweegt u overal: in het office, in 
wachtzones, in lounges, meetings, aan de 
eettafel, in het hotel, in creatieve zones en 
zelfs buiten (slede-onderstel). 

 
numo beweegt u 
Dankzij geoctrooieerde aaeris kinematica 
volgt de numo uw bewegingen als u werkt 
en relaxt. 

 
numo heeft voor iedereen het passende 
design 
De stylishe zitkuip van de nnumo is er in vijf 
kleuren en met passend, ergonomisch 
gevormd zitkussen. Daarbij is er keuze uit 
vier verschillende onderstelvarianten met 
telkens verschillende kleur- en 
materiaalopties om zo een individuele 
numo samen te stellen. 

 
De nnumo is in ruim 30 verschillende 
varianten verkrijgbaar, ziet er steeds goed 
uit, biedt beweging en past in vrijwel elke 
work- en home-omgeving. Het nieuwe 
zitplezier! 

 
Innovatief design en clevere techniek 
� Wereldnoviteit 
� Design en beweging elegant verbonden 
� Meer dan 330 varianten met slede-, kruispoot- of 

FSC-gecertificeerd eiken onderstel 
� Kunststof kuip van hoogwaardig 

polypropyleen versterkt met glasvezel 
� Objectstoel met kleurzekerheid en outdoor- 

gebruik (slede-onderstel) 
� Verkrijgbaar vanaf 2019 
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aeris® numo 
De bewegende designstoel. 
 

Technische Daten:  
Zithoogte::   46,5 cm 
Schaal: Kunststof kuip van hoogwaardig polypropyleen 

versterkt met glasvezel 
Onderstellen: standaard met glijders voor harde en zachte vloeren 
Belastbaar tot:  120 kg 
 

 

 

Model Kleuren 
zitschaal 

Kleuren 
onderstel 

Gewicht Afmetingen 
L x B 

slede--frame  
(gepoedercoat) 

black 
white 
coral 
ocean 
yellow  

black 
white 
coral 
ocean 
yellow 
chroom glans 

8,2 kg 

 

 

53 x 50 cm

   

Modell Kleuren 
zitschaal 

Kleuren 
kinematica 

Gewicht Formaten 

numo met 
houten poten 
eiken naturel 

black 
white 
coral 
ocean 
yellow 

black 
white 
Aluminium gepolijst 
Aluminium gepolijst 
Aluminium gepolijst 
 

6,5 kg  52 x 50 cm 

     

Modellenn Kleuren 
zitschaal 

Kleuren kruispoot & 
kinematica 

Gewicht Formaten 

kruispoot met 
glijders 
(gepoedercoat) 
 

black 
white 
coral 
ocean 
yellow 

black 
white 
Aluminium gepolijst 
Aluminium gepolijst 
Aluminium gepolijst 

7,5 kg 56 x 56 cm 

kruispoot  met  
wielen 
(gepoedercoat) 

black 
white 
coral 
ocean 
yellow 

black 
white 
Aluminium gepolijst 
Aluminium gepolijst 
Aluminium gepolijst 

7,8 kg 57 x 55 cm 

     

Accessoires  Kleuren    

Ergonomisch 
zitkussen 
(PU-schuim) 

black 
white 
coral 
ocean 
yellow 

   

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

www.vergadertafel.info 
www.project-inrichting.nl


