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Duurzaam & Circulair

Cradle-to-Cradle | Restwaardegarantie | Revitalisatie | Axia Second Life
Axia® designed and assembled by BMA Ergonomics in the Netherlands

“Ons duurzaamheidsbeleid is
geconcentreerd rond één thema:
het sluiten van de kringloop.“

Duurzaam ontwikkeld
• Design for disassembly
• Tot 67% recyclaatgebruik
• 99% recyclebaar
• Cradle-to-Cradle certificaat

Ergonomie en duurzaamheid gaan hand in hand
De begrippen ergonomie en duurzaamheid zitten BMA
Ergonomics in de genen. Wij zijn erin geslaagd die
twee naadloos te integreren. De Axia bureaustoel is niet
alleen een ergonomische maar ook een duurzame stoel.
Al bij de ontwikkeling is veel aandacht voor de keuze
van duurzame materialen en betrouwbare, integere
toeleveranciers.
Ook is de Axia zo ontworpen dat we aan het einde van de
levensduur de materialen eenvoudig kunnen scheiden
en verantwoord kunnen verwerken. Ontwikkeling en
assemblage vinden plaats in Nederland, midden in het
afzetgebied. Zo kunnen we flexibel en efficiënt inspelen
op de vraag van onze klant.
Niet alleen de productie van de Axia stoelen is duurzaam,
ook de zorg voor onze medewerkers. Zij zijn immers
doorslaggevend als het gaat om een duurzame en
succesvolle bedrijfsvoering. Dankzij deze duurzame
basis is BMA in staat een aantal circulaire oplossingen
te bieden. Oplossingen die zijn gericht op het sluiten van
de kringloop. Zij garanderen niet alleen een gezonde en
productieve werkomgeving, maar ook een duurzame.

Made in the Netherlands
• Werkgelegenheid
• Goede arbeidsomstandigheden
• Kwaliteitsborging
• Korte transportafstanden

Service en garantie
• Persoonlijke zitinstructie
• Maatwerk
• 10 jaar garantie
• Eigen serviceteam

Circulair
• Modulair ontwerp
• Restwaardegarantie
• Levensduurverlenging
• Smart Use

Axia®, dé circulaire bureaustoel
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PRODUCTIE
ONTWIKKELING
Materiaal •
Levensduur •
Lage Co2-emissie •

LEVERANCIER
Betrouwbaar •
Lokale partner •
Kwaliteit •

MEDEWERKER
Kansen •
Veilig werk •
Ontwikkeling•

Al tijdens de ontwerpfase van de Axia stoel wordt
nagedacht over het sluiten van de kringloop. Die bestaat
uit drie verschillende fasen:
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Ontwikkeling en productie
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GEBRUIK
KLANT
• Veilig en gezond
• Juiste ondersteuning
• Fitter de dag door

KANTOORINRICHTER
• Betrouwbaar
• Expertise
• Werkplekadvies
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SECOND LIFE
REVITALISATIE
• Levensduurverlenging
• Hernieuwd comfort

TERUGNAME
• Statiegeld
• Retour BMA Ergonomics
• Tweede leven

RECYLING
• Retour leverancier
• Hergebruik materialen

Meer dan 90% van de milieubelasting van een bureaustoel
is te herleiden naar de productie van de onderdelen
en de grondstoffen die daarvoor worden gebruikt.
Daarom is er veel aandacht voor materiaalkeuze en
leveranciersselectie. De Axia is opgebouwd uit zuivere
en gezonde materialen die goed te recyclen zijn. De
productie van de onderdelen vindt vooral plaats in WestEuropa, in fabrieken waar aandacht is voor mens en
milieu.
Gebruik
Hoewel de milieubelasting tijdens het gebruik gering is,
valt hier veel winst te behalen. BMA draagt immers bij aan
een betere zithouding. Dankzij de modulaire opbouw en
het gepatenteerde bewegingsmechaniek van de Axia zit
iedereen comfortabel en gezond. Hierdoor verbetert het
welzijn en de productiviteit van werknemers.
Second Life
Stoelen afdanken doen we al lang niet meer. BMA geeft
stoelen een tweede leven. Door de gegarandeerde
restwaarde komen veel stoelen na de economische levensduur
terug in de fabriek in Zwolle. Hier worden ze technisch nagekeken en
gereinigd. Defecte onderdelen worden vervangen en de stoel wordt
standaard van een nieuwe kussenset voorzien. Zo krijgen de stoelen
een tweede leven als volwaardige, ergonomische bureaustoel met garantie.
Onderdelen die niet meer bruikbaar zijn, gaan terug naar de leverancier waar ze
worden gerecycled en verwerkt tot grondstof voor nieuwe onderdelen.

“Axia bureaustoelen gaan in 2020
twintig jaar mee. Stoelen een
tweede leven geven is de sleutel
tot succes.”

Axia® Bureaustoel
Onze stoelen zijn ontwikkeld om lang mee te gaan en
zijn vervaardigd van materialen die we niet hoeven weg
te gooien. Een nieuwe Axia bestaat voor meer dan de
helft uit recyclaat en kan volledig worden gerecycled.
Dat gebeurt echter pas na vele jaren van gebruik.
Axia® Restwaardegarantie
Uw oude Axia is geld waard! BMA garandeert u een
vast bedrag voor uw oude Axia, ongeacht de leeftijd.
De teruggekochte stoelen gaan retour naar de fabriek in
Zwolle, waar we de complete stoel of losse onderdelen
daarvan zo hoogwaardig als mogelijk weer inzetten. Niet
bruikbare materialen worden duurzaam gerecycled. Zo
sluiten we de cirkel.
Axia® Revitalisatie

Axia® 2.0
Ergonomisch
en duurzaam
zitten

Dankzij kwalitatief hoogwaardige materialen is de
technische levensduur van de Axia bureaustoel veel
langer dan de economische levensduur. Door de
modulaire opbouw van Axia bureaustoelen is het
eenvoudig om tijdens een Revitalisatiebeurt alleen het
versleten of defecte onderdeel te vervangen. Zo kan
uw Axia weer jaren mee, voorkomt u CO2-uitstoot en
bespaart u materiaal en kosten.
Axia® Smart Use
Een belangrijk onderdeel van de circulaire economie
is dat het gebruik van producten centraal staat en niet
het bezit. De producten zelf blijven eigendom van de
leverancier, zodat hij kan toezien op het behoud van
producten in de kringloop. Dit staat bekend als het
pay-per-use-principe. De gebruiker betaalt bij BMA
Ergonomics dus niet voor de stoel maar voor zitcomfort.
Dat noemen wij slim gebruik ofwel Smart Use.
.

Axia® 2.0 bureaustoelen
De Axia bureaustoel is speciaal ontwikkeld om rug,
nek en armen optimaal te ondersteunen tijdens beeldschermwerk. Dankzij deze ergonomische stoel werken
mensen gezonder, geconcentreerder en zijn ze productiever.
Uiteraard is de Axia ook een circulaire bureaustoel. De
stoel is vervaardigd van hoogwaardige, duurzame materialen. En dankzij het ontwerpprincipe Design for Disassembly kan BMA teruggenomen, afgedankte stoelen
efficiënt demonteren en veel onderdelen recyclen. Niet
voor niets bestaan de nieuwe halffabricaten van een
Axia bureaustoel voor een groot deel uit gerecyclede
materialen.
Op basis van dit zorgvuldige ontwikkelproces heeft de
Axia het Cradle-to-Cradle certificaat ontvangen. Daarnaast is BMA onderscheiden met drie internationale
prestigieuze prijzen namelijk de iF-Design award, de
Red Dot Best of the Best Award en de FIRA Ergonomics
Excellence Award. Een prachtige erkenning voor een gezond, mooi en schoon product dat op een verantwoorde
manier wordt geproduceerd.

Met een Axia® weet
ik zeker dat ik voor een
circulaire bureaustoel
kies!

Axia® bureaustoelen
> 50% recyclaat
99% recylebaar
Modulair ontworpen
Cradle-to-Cradle gecertificeerd

Axia® Restwaardegarantie
BMA Ergonomics heeft de ambitie de levensduur van
Axia bureaustoelen te verdubbelen. In 2020 moeten ze
20 jaar meegaan in plaats van 10! Hoe bereiken we dit?
BMA koopt de stoelen na de eerste gebruiksfase terug
en knapt ze op voor een tweede leven. Wij garanderen
dus een restwaarde, al bij de aankoop van de stoel.
Met andere woorden, een inruilpremie na de gebruiksperiode. De stoelen worden door BMA opgehaald en
getransporteerd naar de fabriek in Zwolle. Daar maken
we ze klaar voor een tweede leven, ofwel Axia Second
Life.

Wat is Axia® Revitalisatie?
Rugkussen:

REVITALISATIE

Kussen is vaak vies
en de stof is verkleurd

Armleggers:

Voldoen niet meer aan
de laatste normen

Dankzij de modulaire opbouw kan BMA oude Axia bureaustoelen eenvoudig weer in goede conditie brengen.
De basis van de revitalisatie is een grondige servicebeurt. Het mechaniek en alle onderdelen worden gecontroleerd op kwaliteit en correcte werking. Ook kijken
we of alle instelmogelijkheden nog goed functioneren.
Defecte of versleten onderdelen worden gerepareerd
of vervangen. Alle vervangen onderdelen worden door
BMA retour genomen en op verantwoorde wijze hergebruikt of gerecycled.

Is vervangen en
geeft weer optimale
ondersteuning

Armleggers:

VOOR

Het nieuwe schuim is
elastisch, hygiënisch en
duurzaam

REVITALISATIE

Wielen:
Versleten en vies

NA

Zitkussen:

Versleten stof door
intensief gebruik

Dankzij de revitalisatie
van onze stoelen
hebben we 67% CO2uitstoot bespaard

3 jaar garantie

Zijn vervangen en
voldoen weer aan
de laatste normen

Zitkussen:

Mechaniek:

Optimaal functionerend
mechaniek
Comfortabele en hygiënische
kussens

Natuurlijk kunnen de armleggers ook worden vervangen.
Zo voldoen ze weer aan de huidige norm (NPR 1813).

De basis van de stoel
is nog prima

Axia® Revitalisatie

Rugkussen:

Zitinstructie
Uit de praktijk blijkt dat het belangrijk
is om gebruikers een persoonlijke
zitinstructie te geven nadat hun stoel
is gerevitaliseerd. Zo garanderen
we een soepele overgang
naar een comfortabele en juist
ingestelde werkplek.

Mechaniek:
De basis van de stoel
was nog prima en is
niet vervangen

Wielen:
Vervangen voor gebruik
op een harde vloer

Ergonomische
en duurzaam
zitten voor een
vast bedrag
per maand

Axia® Smart Use

Axia® CO2-emissie en samenstelling

Altijd volledige garantie

CO2-emissie per stoel

Geen eigendom maar gebruik

Bij de productie, het gebruik en het terugbrengen in de kringloop van een Axia bureaustoel komt het equivalent van ong. 100 kg CO2 vrij.
Deze emissie is als volgt verdeeld:

Financiële spreiding
Ingebouwde flexibiliteit

Wanneer de klant de Axia bureaustoel in gebruik krijgt,
betaalt hij een borg. Na de gebruiksduur krijgt hij deze
weer terug. BMA blijft, als fabrikant, verantwoordelijk
voor de kwaliteit tijdens de volledige gebruiksduur van
de stoel. Bij eventuele krimp van de organisatie neemt
BMA boventallige stoelen terug. Die krijgen dan een
tweede leven. Ook in dat geval krijgt de klant de borg
retour. Aan het eind van de looptijd neemt BMA alle
stoelen terug. De stoelen of de bruikbare onderdelen
komen dan weer in de technische kringloop en kunnen
weer op een kwalitatief hoogwaardig niveau ingezet
worden. Zo blijft de economische waarde behouden.

56,5%

Productie onderdelen

38,1%

Assemblage

2,6%

Distributie

2,4%

Gebruik

Axia® Smart Use
Zou het niet mooi zijn als de fabrikant verantwoordelijk
blijft voor de zitkwaliteit tijdens de gehele gebruiksperiode? En de klant volledig ontzorgt? Vanaf de levering
tot aan de terugname? BMA vindt dat veel logischer dan
een lineaire koopovereenkomst! Daarom kunt u bij ons
ervoor kiezen alleen te betalen voor het gebruik van de
bureaustoel. De stoel zelf blijft eigendom van BMA.

Grondstoffen

38,1%

56,5%

0%

Recycling / hergebruik

0,4%

Duurzaamheid: Samenstellingsetiket
®

®

Axia 2.1 - 2.4
Staal
26,0%
Aluminium 42,0%
Polyamide 6,3%
Polyprop 13,0%
Gewicht = 17,5 kg.
Recyclaat = 60%

®

Axia 2.5
Schuim
Textiel
Overige
Totaal

7,5%
1,7%
3,5%
100%

Staal
25,3%
Aluminium 40,1%
Polyamide 14,1%
8,4%
Polyprop
Gewicht = 18,3 kg.
Recyclaat = 54%

Axia 2.6
Schuim
Textiel
Overige
Totaal

5,9%
1,7%
4,5%
100%

Staal
Aluminium
Polyamide
Polyprop

27,0%
19,4%
27,9%
13,6%

Schuim
Textiel
Overige
Totaal

7,0%
1,6%
3,5%
100%

Gewicht = 17 kg.
Recyclaat = 60%

Overige circulaire producten en oplossingen op maat
U kunt dus kiezen uit verschillende circulaire producten, maar BMA heeft nog meer mogelijkheden om uw bureaustoelen optimaal in te zetten.
U kunt bijvoorbeeld de kussens op locatie laten reinigen of nieuwe kussens laten monteren. Preventief onderhoud is ook een van de opties.
Hiermee kunt u uw garantietermijn verlengen. Neem contact op met onze afdeling customer service voor meer informatie en advies op maat.

Duurzaam & Circulair

Nieuwsgierig?
Bent u nieuwsgierig hoe het bij BMA Ergonomics in Zwolle allemaal werkt? Of wilt u gewoon
meer weten over onze (circulaire) producten? Wij vertellen u graag meer en geven u met
plezier een rondleiding door het bedrijf!
Ga naar de BMA Ergonomics website. Vul het contactformulier in en één van onze medewerkers neemt tijdens kantooruren dan contact met u op om een afspraak te maken.
www.bma-ergonomics.com/bedrijfsrondleiding

Axia® Revitalisatie

Axia® Restwaardegarantie

Axia® Smart Use

BMA Ergonomics b.v.
Schoenerweg 4
8042 PJ Zwolle (NL)
T +31 (0)38 422 93 22
www.bma-ergonomics.nl

BMA Ergonomics DE GmbH
Rotthauser Straße 36
D-45309 Essen (DL)
T +49 (0)201 592 746 0
www.bma-ergonomics.de

BMA Ergonomics BE NV
Ninoofsesteenweg 55
1760 Roosdaal (BE)
T +32 (0)54 32 67 53
www.bma-ergonomics.be
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Deze brochure wordt u aangeboden door:

