
Axia

De mensen achter BMA Ergonomics 
Zoals ergonomie de mens centraal stelt, zo is BMA Ergonomics een 
organisatie die open staat en aandacht heeft voor haar medewerkers.

Het is voor ons vanzelfsprekend dat alle medewerkers binnen ons bedrijf 
datgene uitdragen waar we voor staan. Een constant proces van kennis-
overdracht, uitwisselen van ervaring en teamwork maakt eenieder met 
zijn/haar eigen specialisatie betrokken en verantwoordelijk.

www.bma-ergonomics.com

Visit
De Axia Visit is uitermate geschikt voor vergaderruimtes, 
presentatieruimtes en als bijzetstoel op de werkplek. 



Axia

De gietstukken van de Axia Visit zijn verkrijgbaar in de 
volgende vier uitvoeringen:

verchroomd
aluminium gecoat
zwart gecoat
aluminium gepolijst 

Maatvoering Axia Visit:
zithoogte  : 46 cm 
rughoogte  : 86 cm
armleggerhoogte : 66,5 cm
breedte  : 58 cm

Voor de Axia Visit zijn er ook nog de volgende keuze-
mogelijkheden:

met of zonder armleggers 
met of zonder glijdoppen (voor harde of zachte 
vloer)

Het frame van de Axia Visit is verkrijgbaar in de  
volgende 3 uitvoeringen:

verchroomd
aluminium gecoat
zwart gecoat

Visit

De Axia Visit is uitermate geschikt voor vergaderruimtes, presentatieruimtes 
en als bijzetstoel op de werkplek. Tijdens vergaderingen, besprekingen en 
presentaties is comfortabel zitten van groot belang. De Axia Visit biedt deze 
comfortabele en optimale ondersteuning, waardoor langdurig zitten gelijk is 
aan ergonomisch comfortabel zitten. 

Axia Visit

De Axia Visit sluit in vormgeving, kwaliteit en zitcomfort 
aan bij de Axia collectie. De Axia Visit biedt een hoge 
kwaliteit en optimaal zitcomfort. 
 
De fraai vormgegeven rugbeugel en het karakteristieke 
sledeframe geven de Axia Visit een buitengewoon 
hoogwaardige en elegante uitstraling. De bezoekers-
stoel is geheel in harmonie met de vormgeving van de 

Axia beeldschermstoelen. Een eigen vormgeving die 
gebaseerd is op eenvoud en functionaliteit.

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

Uitvoeringen van de Axia Visit

Axia Visit, de flexibele stoel inzetbaar tijdens vergaderingen of presentaties. 

De bezoekersstoel is ook in 
stapelbare uitvoering leverbaar.

Axia Visit-s

ontwerp: DHM - Den Hartog Musch

Al deze uitvoeringen van gietstukken en frames van de Axia Visit zijn met elkaar te combineren en te variëren 
waardoor er een breed scala aan keuzemogelijkheden is.


