
Axia

Milieu
Vanaf het allereerste stadium van de ontwikkeling tot en met het uitleveren van 
stoelen staat het milieu bij ons hoog in het vaandel. 
In de ontwerpfase wordt er al rekening mee gehouden dat de energie-
inhoud van onze producten zo laag mogelijk dient te zijn en dat de 
productonderdelen gescheiden moeten kunnen worden om ze goed te 
kunnen recyclen (design for disassembly). Onze producten bevatten geen 
zware metalen en er worden alleen milieuvriendelijke lijmstoffen gebruikt.
BMA Ergonomics hanteert een ‘‘terugnamegarantie’’. Wij nemen de gebruikte 
stoelen terug en staan garant voor een milieuvriendelijke verwerking.  

Door deze werkwijze is BMA Ergonomics NEN-EN-ISO14001: 2004 en 
NEN-EN-ISO 9001: 2000 gecertificeerd.  
 
www.bma-ergonomics.com

Invite
De Axia Invite,een eigentijdse verschijning voor vergaderruimtes, 
presentatieruimtes en als bijzetstoel op de werkplek. 



Axia

Maatvoering Axia Invite:
zithoogte  : 48 cm 
rughoogte  : 87 cm
armleggerhoogte : 68 cm
breedte  : 57 cm

Het frame van de Axia Invite is verkrijgbaar in de  
volgende 3 uitvoeringen:
   verchroomd 
   aluminium gecoat
   zwart gecoat

De achterpoten van de 4-poots Axia Invite zijn 
verkrijgbaar in de volgende vier uitvoeringen:

verchroomd
aluminium gecoat
zwart gecoat,
aluminium gepolijst

De Axia Invite is uitvoerbaar met of zonder glijdoppen 
(voor harde of zachte vloer).

Invite

De Axia Invite is leverbaar met een slede frame of in een 4-poots uitvoering 
voor vergaderruimtes, presentatieruimtes en als bijzetstoel op de werkplek. 
Tijdens vergaderingen, besprekingen en presentaties is comfortabel zitten 
van groot belang. De Axia Invite biedt deze comfortabele en optimale 
ondersteuning, waardoor langdurig zitten gelijk is aan ergonomisch 
comfortabel zitten. 

Axia Invite 

De Axia Invite sluit in vormgeving, perfect aan bij de 
Axia beeldschermstoelen collectie, en in het bijzonder 
bij de Axia Profit. 

Door de eigen vormgeving, gebaseerd op eenvoud en
functionaliteit, kan de stoel gebruikt worden in vergader-  
en presentatieruimtes. 

De bezoekersstoel is geheel in harmonie met de 
vormgeving van de Axia beeldschermstoelen. 
Verder biedt de Axia Invite een hoge kwaliteit en 
optimaal zitcomfort.

De zitting is gemakkelijk af te klikken en is hierdoor 
eenvoudig te vervangen.

Uitvoeringen van de Axia Invite 4-poots en slede frame

Axia Invite, de nieuwe bezoekersstoel bij de Axia beeldschermstoelen. 

De 4-poots versie van de bezoekersstoel is 
stapelbaar.

Axia Invite
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