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Axia®, uw ergonomische bureaustoel!  

 

Als expert in ergonomisch zitten, zet BMA Ergonomics zich al  

decennialang in voor het verbeteren van de zithouding op het werk. 

BMA Ergonomics ontwikkelt en produceert  duurzame,  

ergonomische bureaustoelen, bezoeker stoelen en 24-uurs stoelen. 

 

De Axia® kantoorstoel van BMA Ergonomics is uniek, zowel op vlak 

van ergonomie, biomechanica en duurzaamheid.  Het unieke Axia® 

zitconcept is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van 

Rotterdam en de Technische universiteit van Delft. Dankzij 

de  Axia® kantoorstoel zorgt BMA Ergonomics ervoor dat u en uw 

medewerkers in een betere en comfortabelere zithouding hun werk 

kunnen doen. 

Het correcte gebruik van deze ergonomische bureaustoel is heel 

belangrijk, BMA Ergonomics gaat hier heel intensief te werk.  

Iedere Axia® bureaustoel wordt tot bij de eindgebruiker geleverd en 

op elke gebruiker individueel ingesteld.  

Bovendien zorgt de oudere generatie Axia® bureaustoelen voor 

het duurzame verder bestaan van de nieuwe generatie Axia®  

bureaustoelen. Na afdanking van onze oude stoelen nemen wij 

deze terug voor recyclage. Een oude Axia® bureaustoel wordt voor 

98% gerecycleerd. Een nieuwe Axia® bureaustoel bestaat uit ten 

minste 67% gerecycleerd materiaal. 

GRATIS  proefstoel 
 

Probeer geheel vrijblijvend enkele weken een Axia® proefstoel uit. 

Maak een afspraak voor een demoplaatsing waar  en wanneer het u 

uitkomt.  

 

De stoel wordt geleverd door één van onze specialisten.  

U ontvangt hierbij de nodige uitleg over de stoel  alsook een persoonlijke 

zitinstructie. 

Een snelle vraag? Visuele ondersteuning nodig? 
Bel of stuur ons via  

 

 
 

0472 178193 

BMA ERGONOMICS BE nv 
TEL 054 326753| FAX 054 341408 

Ninoofsesteenweg 55|1760 Roosdaal 
info-be@sbseating.com 

www.bma-ergonomics.be 

 



 

Waarom zou u een bureaustoel kopen als u  eigenlijk alleen 

zitcomfort wilt? Een belangrijk  onderdeel van de circulaire 

economie is immers dat het gebruik van producten centraal 

staat. Het bezit van deze producten is minder belangrijk. 

Gebruikers hanteren het ‘pay-per-use’ principe en betalen 

dus voor het gebruik van producten, niet voor het bezit er-

van.  

De producten zelf blijven eigendom van  de leverancier, die 

kan toezien op het behoud van producten in de kringloop. Bij 

BMA  betaalt u dus voor zitcomfort, niet voor de bureaustoel.  

Dat noemen wij slim gebruik of te wel  “Axia Smart Use”. 

 

Het is best mogelijk dat flex- en/of thuiswerk toegepast 

wordt binnen uw organisatie. Goed zitten is dus ook belang-

rijk als uw collega’s thuiswerk verrichten. Medewerkers van 

uw bedrijf kunnen, indien gewenst,  met  een voordeelcode 

op  www.bma-shop.be een Axia® bureaustoel aankopen 

aan dezelfde  condities als uw bedrijf.  

 

 

Wij bieden u een technisch nazicht aan voor  uw aange-

kochte Axia® bureaustoelen. Eventuele  ongemakken of 

mogelijke gebreken zullen onze  medewerkers kosteloos 

verhelpen bij stoelen aangekocht na 2005. Axia® bureau-

stoelen die dateren van ‘voor 2005’ kunnen, indien gewenst, 

ook nagekeken worden.  

Wij willen zondermeer de gemaakte afspraken van 10-jaar  

garantie garanderen en het is onze ambitie, ook  middels dit 

preventieve onderhoud, de duurzaamheid van onze bureau-

stoelen te  verlengen... in 2020 willen wij graag 20-jaar ga-

rantie uitschrijven. 

 

 

Iedereen is anders en iedereen zit anders.  

Als specialist heeft BMA Ergonomics een  zitoplossing voor  

iedereen. 

 

Misschien heeft u een extra holle rug of kampt u met  

gewrichtsklachten. Of heeft u onlangs een hernia gehad. 

Vooral dan is de juiste ondersteuning essentieel.  

 

Ook bij bekkeninstabiliteit, spataders of een pijnlijk staart-

been zorgen doelgerichte aanpassingen aan de stoel er voor 

dat u na een lange dag fit en ontspannen bent. BMA past 

voor u de zitting, de rug, de armsteunen en/of  de hoofd-

steun aan.  

 

 

Het correct gebruik van onze ergonomische bureaustoelen is 

heel belangrijk, BMA Ergonomics gaat hier heel intensief te 

werk.  

 

Wij leveren iedere Axia® bureaustoel tot bij de eindgebrui-

ker, maar hier houdt de service natuurlijk niet op. Ons team 

binnen BMA Ergonomics helpt u en uw medewerkers de 

Axia® bureaustoelen op elke individuele gebruiker in te stel-

len.  

 

Wenst u een herhaling van zitinstructies of heeft u nieuwe 

medewerkers? Ons speciaal opgeleid zitinstructie team  

helpt u graag verder. 

Uw oude Axia® bureaustoel is geld waard!  

Uw  oude Axia® bureaustoel wordt door ons  opgehaald, u  

ontvangt in retour een mooie  terugnamepremie van maxi-

maal 100 euro (incl. BTW).  

Uw oude Axia® bureaustoel gaat naar ons  demontagesta-

tion. Onderdelen die geschikt zijn voor hergebruik worden  

direct weer gebruikt.  

 

Alle andere onderdelen gaan terug naar onze toeleveran-

ciers en worden daar gerecycleerd en gebruikt als grondstof 

voor nieuwe onderdelen. Zo bestaat een nieuwe   

Axia® bureaustoel uit ongeveer 76% recyclaat en is deze 

voor 99% recycleerbaar. 

TECHNISCH NAZICHT AXIA SPECIALS 

AXIA CASH BACK AXIA SMART USE AXIA VOORDEELCODE 

ZITINSTRUCTIES 

AXIA diensten 

http://www.bma-shop.be

