
System 
AirCare™



W  przypadku  ergonomicznego  krzesła niezwykle  istotne  
jest zapewnienie  oparcia  dla  dolnego  odcinka  kręgosłupa. 
Odcinek  lędźwiowy charakteryzuje się wygięciem do 
wewnątrz, zaś brak podparcia tej naturalnej krzywizny 
podczas długotrwałego siedzenia,  prowadzi do 
nadmiernego obciążenia dolnego odcinka kręgosłupa. 
Stany takie mogą przyczynić się do skrzywienia postawy 
(wskutek czego dochodzi do spłaszczenia tej naturalnej 
krzywizny kręgosłupa). 

Krzesła ergonomiczne zapewniają uczucie komfortu 
i wzmacniają kręgosłup!
Ergonomiczne krzesło biurowe powinno posiadać 
indywidualnie dopasowane podparcie dla odcinka 
lędźwiowego, wspomagające utrzymanie wygięcia dolnego  
odcinka kręgosłupa do wewnątrz. 

Dlaczego boli?



Jak zapobiec niebezpieczeństwu skrzywienia 
kręgosłupa, a w konsekwencji bólowi?
Odpowiedź jest prosta: zapewnić sobie 
dynamiczne siedzenie!

Człowiek nie jest stworzony do wielogodzinnego siedzenia w 
bezruchu. Aktywne lub dynamiczne siedzenie wymusza 
nieustanną zmianę postawy podczas pracy, tak aby zwiększyć 
lub zmniejszyć nacisk wywierany na poszczególne mięśnie i 
obszary ciała. 

Krzesło biurowe powinno wspomagać naturalną potrzebę 
ruchu, ale też umożliwiać użytkownikowi zarówno 
skoncentrowanie się na pracy w pozycji wychylonej do 
przodu, jak i przyjęcie odprężającej pozycji do odpoczynku z 
podparciem kręgosłupa. 
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 System AirCare™ - na czym to polega?

Wystarczy nacisnąć przycisk, by siedzenie 
dopasowało się do naturalnej sylwetki użytkownika 
– pompuje ono poduszkę wszytą 
w siedzisko. 

Przyciskiem regulujemy poziom napełnienia 
powietrzem obu komór. Pozwala to na 
dostosowanie twardości siedziska do 
indywidualnych potrzeb użytkownika. Dzięki 
unikalnemu rozwiązaniu komory po naciśnięciu 
przycisku napełniają się samoczynnie, bez 
potrzeby uciążliwego pompowania.



 Zobacz jak to działa (video) - opcja dostępna w wybranych modelach krzeseł
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Co zapewnia poduszka AirCare™ ?

Rozwiązanie 
AirCare™ 
zapewnia podparcie  dla dolnego odcinka 
kręgosłupa, jednocześnie stymulując mięśnie 
użytkownika w jego środowisku pracy. 

Siedzisko wypełnione powietrzem porusza 
się razem z użytkownikiem, zapewniając 
podparcie podczas pracy i pomagając w 
przyjęciu optymalnej pozycji siedzącej.
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Przetestowana innowacja rynkowa

Technologia AirCare™ została poddana testom 

przy zastosowaniu 250 000 powtórzeń 
dla masy 115 kg zgodnie ze standardami obowiązującymi 

dla mebli biurowych, zaś zastosowany materiał 
cechuje się wytrzymałością na długotrwałą kompresję 

powyżej 200 kg, co również potwierdzają testy.
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AirCare™ dostępny jako opcja w ofercie Nowego Stylu przez Portal Partner

W produktach:

Antero@-Sense Altum
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Argumenty sprzedażowe

 ZDROWIE ponieważ poduszka działa jak element 

rehabilitacyjny dla dolnego odcinka kręgosłupa

 WYGODĘ ponieważ jest dodatkową warstwą w siedzisku

 KOMFORT ponieważ możemy dostosować jednym przyciskiem 

poduszkę pod swoje preferencje

• Klient zyskuje



www.NowyStyl.pl

Dziękuję za uwagę
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