
Ergonomisch | Comfortabel | Robuust |  Duurzaam  

BMA 24-uursstoelen

Axia® designed and assembled by BMA Ergonomics in the Netherlands



oBservAtie / BewAking 
WERKzaamhEdEn

BeeLDsCHerM 
WERKzaamhEdEn

Comfortabel en ergonomisch
• Extra dikke ergonomisch     
   gevormde kussens
• Bediening voor zowel links- als 
   rechtshandigen
• Eenvoudig en snel instelbaar
• Dynamisch zitten

robuust
• Heavy duty mechaniek
• Voldoet aan strengste normen
   waaronder BS5459
• Slijtvaste bekleding
• Eenvoudig te reinigen



CoMBinAtie
WERKzaamhEdEn

service en garantie 
• Persoonlijke zitinstructie
• 3 jaar volledige garantie
• Periodiek onderhoud mogelijk
• Mogelijkheid tot huur  / lease

geschikt voor iedereen
• Voldoet aan EN1335 en NPR1813
• Breed en modulair assortiment
• Doelgerichte aanpassingen 
   mogelijk

en1335



oBservAtie / BewAking 
WERKzaamhEdEn

“Door de uiterst robuuste constructie en de hoge mate van 
comfort, is de Secur24 Pro dé ideale 24/7 stoel voor observatie- 
en bewakingswerkplekken zoals:

• Controlekamers bij de olie/chemie- en procesindustrie
• observatiewerkplekken bij penitentiaire inrichtingen 
• Portierswerkplekken bij bruggen/sluizen



Accessoires

Coathanger

(Beklede) multi armleggers

(Beklede) wegklapbare en/of 
hoogte verstelbare armleggers

Hoofdsteun hygiënedoekjes

Hoofdsteun beschermhoes 
(te voorzien van eigen logo)

Leerbeschermer/ holster protect

Beschermhoes ten behoeve van de 
rug en/of zitting

Naar voren geplaatste gewichts-
instelling (kardanverlenging)

BMA secur24 Pro
is optioneel uit te breiden met:

Hygiënedoekjes

Beklede armleggers

Beschermhoes rug

Beschermhoes zitting



  BMA Secur24 Pro

Verzwaard mechaniek, 
belastbaar tot 200 kg!

Ergonomisch gevormde rug

Combistoffering (leer/stof)

Uit te voeren met 4 
verschillende armleggers

3 jaar volledige garantie en
restwaardegarantie



  BMA Secur 24 Pro

Alle voordelen van de 
Secur24 Basic

In diepte verstelbare 
bekkensteun

Hoofdsteun met extra groot 
instelbereik

Standaard diepteverstelling

bma-ergonomics.be



BeeLDsCHerM 
WERKzaamhEdEn

De Axia Plus 24/7 en Axia Max 24/7 zijn beeldschermstoelen 
met optimaal ergonomisch zitcomfort. De extra grote stervoet 
zorgt voor verhoogde stabiliteit. De multi-instelbare hoofdsteun 
en intuïtieve bediening maken deze stoelen ideaal voor intensief 
beeldschermwerk in bijvoorbeeld:

• Call centers en dealingrooms 
• recepties



Accessoires

Hoofdsteun

Coathanger

(Beklede) multi verstelbare 
armleggers

Hoofdsteun hygiënedoekjes

Hoofdsteun beschermhoes 
(te voorzien van eigen logo)

ESD-uitvoering

Rugkussen uit te voeren met

Oppompbare bekkensteun*

* van toepassing op Axia Plus 24/7

Axia Max 24/7 / Axia Plus 24/7
zijn optioneel uit te breiden met:

Beschermhoes met logo

Coathanger

Oppompbare bekkensteun*



  Axia® Plus 24/7

Door het slimme “Click-on, 
Click-off”systeem vervangt u de 
kussens in een handomdraai

Voorzien van rughoogte 
verstelling

(Medische) maatwerkoplos- 
singen mogelijk 

Optimale lichaamsondersteu-
ning tijdens intensief beeld-
schermwerk



  Axia® Max 24/7

De stoel heeft een extra hoge 
rugleuning die aan voor- en 
achterzijde gestoffeerd is

Voorzien van een traploze, in 
diepte verstelbare bekken-
steun

Uitermate geschikt voor lange 
mensen 

Net als Axia Plus 24/7 voor-
zien van extra dikke zitkussens

bma-ergonomics.be



CoMBinAtie
WERKzaamhEdEn

De Axia Focus 24/7 is de ideale stoel wanneer de werkzaamheden 
bestaan uit zowel observeren (bewaking en controle) als intensiever 
beeldschermwerk. Werkzaamheden die voorkomen bij:

• Meldkamers van politie, ambulancedienst en/of brandweer
• Alarmcentrales en (lucht-)verkeersleiding



Beschermhoes met logo

In hoogte verstelbaar

Holster protect

Accessoires

Hoofdsteun

Coathanger

(Beklede) multi verstelbare
armleggers

(Beklede) wegklapbare en/of hoog-
te verstelbare armleggers

Hoofdsteun hygiënedoekjes

Hoofdsteun beschermhoes 
(te voorzien van eigen logo)

Leerbeschermer/holster protect

Beschermhoes ten behoeve van de 
rug en zitting

ESD-uitvoering

Axia Focus 24/7
is optioneel uit te breiden met:



  Axia® Focus 24/7

Altijd de juiste en constante 
ondersteuning van de rug door 
het beweegbare middendeel 
van het rugkussen

Met verstelbare bekkensteun 
voor passende ondersteuning 
van het bekken

Leverbaar met 4 verschillen-
de armleggers voor optimale 
ondersteuning



De eerste 24/7 stoel die 
NPR1813 gecertificeerd is

Aan te passen aan het type 
intensieve werkzaamheden

Hoofdsteun is in hoogte en in 
hoek instelbaar waardoor de 
nek minimaal wordt belast

Optioneel te voorzien van een 
holster protect (leerbeschermer)

  Axia® Focus 24/7

bma-ergonomics.com



secur24 Pro Plus 24/7 Max 24/7 Focus 24/7

Zithoogte 41 - 53 cm 40 - 55 cm 40 - 55 cm 40 - 55 cm

Zitdiepteverstelling 38 - 48 cm 38 - 48 cm 38 - 48 cm 38 - 48 cm

Zithoek + 5°/ -14° + 5°/ -14° + 5°/ -14° + 5°/ -14°

rughoekverstelling  12° / + 22° 15° 15° 15°

in hoogte verstelbare bekkensteun  6 cm 6 cm

in diepte verstelbare bekkensteun optioneel auto

gewichtsinstelling 40 - 150 kg 40 - 135 kg 40 - 135 kg 40 - 150 kg

Belastbaar gewicht 200 kg 170 kg 170 kg 200 kg

Hoofdsteun
optioneel optioneel optioneel

Beschermhoes voor hoofdsteun

Hygienedoekjes voor hoofdsteun optioneel optioneel optioneel optioneel

Multi-armleggers optioneel

XL-multi armleggers optioneel optioneel optioneel optioneel

wegklapbare armleggers optioneel

wegklap/hoogte verstelbare armleggers optioneel optioneel

extra grote stervoet (diameter 71 cm)

verzwaard mechaniek

smart technologie optioneel optioneel

Coathanger optioneel optioneel optioneel optioneel

Beschermhoes rug optioneel optioneel optioneel optioneel

Beschermhoes zitting optioneel optioneel optioneel optioneel

Holsterprotect/ leerbeschermer optioneel optioneel optioneel optioneel

esD versie optioneel optioneel optioneel optioneel

3 jaar volledige garantie

restwaarde garantie

Specificaties



  Aanvullende services en garantie

Maatwerk
Door de modulaire opbouw van de BMA 24/7 is er meer mogelijk dan is afgebeeld in 
deze brochure. Denk daarbij aan andere wielen, hogere/lagere gasveren en hoofd-
steunen. En naast de standaard onderdelen is er ook een uitgebreid assortiment aan 
maatwerkoplossingen. Bijvoorbeeld als u medische klachten heeft.  Voor meer infor-
matie en advies op maat, kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Ser-
vice.

stoffering 
Wij bieden u een uitgebreide collectie 24/7 stoffen en leer. Voor al deze stoffen geldt 
dat ze gemakkelijk te reinigen, vuilafstotend en slijtvast zijn. Uiteraard dient u de onder-
houdsadviezen op te volgen voor een lange levensduur. Een greep uit onze collectie:

Extra slijtvaste stoffen zoals bijvoorbeeld Staccato van Victor Innovatex (1.500.000  
Martindale toeren) of Camira 24/7+ (met ruim 500.000 Martindale toeren).

Hoogwaardig (kunst)leer met een fijne, gelijkmatige nerfstructuur en een sterke finish.  
Het (kunst)leer voelt zacht en comfortabel aan en is zeer eenvoudig in onderhoud. 
Zowel het kunstleer als het natuurlijke leer voldoen aan de DIN ISO EN 5402 norm en 
weerstaan 20.000 knikkingen.

Uiteraard kunt u ook een combinatie van stof/leer kiezen voor uw stoel. Daarnaast 
bieden wij de mogelijkheid om de stoel qua stoffering en uitstraling aan uw specifie-
ke wensen aan te passen. Naast het borduren van uw bedrijfslogo op uw stoel en/of 
hoofdsteun en het toepassen van een eigen stof kunt u ook kiezen voor een stiksel in 
een contrastkleur. Bijvoorbeeld in de kleur van uw huisstijl. Ook hiervoor kunt u contact 
opnemen met onze afdeling Customer Service.

3 jaar volledige garantie en restwaardegarantie
Op alle BMA Axia 24/7 stoelen geven wij 3 jaar volledige garantie op basis van een 
24-uurs bezetting. Mocht er binnen 3 jaar toch iets moeten worden vervangen dan           
rekenen wij dus geen voorrijkosten, geen materiaalkosten en geen arbeidskosten*. 
Met de restwaardegarantie regeling van BMA heeft uw stoel ook na de economische 
levensduur nog waarde! Uw oude, gebruikte 24-uursstoel nemen wij graag weer          
retour .
 * vraag naar de voorwaarden



ERVaaR hET zELF 
VRaag grAtis en vriJBLiJvenD 
EEn BMA 24-UUrsdEmOsTOEL aan!

neem telefonisch contact op via  054 - 32 67 53 / of vul het formulier in op     www.bma-ergonomics.be



Demostoel aanvragen ?
Zo werkt het!

Bel met één van onze zitspecialis-
ten. Maak een afspraak voor een 
demoplaatsing waar en wanneer 
het u uitkomt. Ervaar één van onze 
24-uursstoelen 3 weken vrijblijvend!

telefoon: 053 - 32 67 53

Of ga naar de BMA Ergonomics 
website. Vul het contact formulier in
en één van onze zitspecialisten 
neemt tijdens kantooruren contact 
met u op. Maak een afspraak voor 
een demoplaatsing waar en wan-
neer het u uitkomt

web: www.bma-ergonomics.be

neem telefonisch contact op via  054 - 32 67 53 / of vul het formulier in op     www.bma-ergonomics.be

Plaatsing van een proefstoel 
waar en wanneer het u uitkomt

Persoonlijke zitinstructie

Ervaar één van onze 24-uurs-
stoelen 3 weken vrijblijvend!

bma-ergonomics.be



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

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

BMA Ergonomics BE NV
Ninoofsesteenweg 55
1760 Roosdaal (BE)
T +32 54 32 67 53
www.bma-ergonomics.be
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the smart seating Company
BMA Ergonomics startte in 1988 als Biomechanisch Adviesbureau. Na 
een paar jaar concludeerden we dat er te weinig goede ergonomische 
24-uursstoelen op de markt waren. De beslissing was snel genomen. 

“We gaan ze zelf maken.” En dat is wat we zijn gaan doen. We maken 
mooie stoelen waar onze klanten gezond op kunnen werken volgens 
principes waar we volledig achter kunnen staan.


