
Demostoel 
Comfort is een persoonlijke sensatie en enkel tijd en gebruik 

kunnen uitwijzen welke stoel u het beste past. Vandaar dat we 

ook steeds de kans bieden volledig vrijblijvend een demostoel 

aan te vragen. 

 

Opdat we de uitvoering van de demostoel graag van in het 

begin zoveel mogelijk afstemmen op uw wensen en noden, 

zullen wij voor de plaatsing van een demostoel u steeds een 

aantal gerichte vragen stellen. Op basis daarvan formuleren wij 

ons advies en worden de eerste stappen gezet. 

Ook tijdens de demoperiode staan wij u graag bij met raad en 

daad. 

Zitinstructieteam 
Een optimaal gebruik van uw Axia beeldschermstoel bevordert 

uw welzijn op de werkplek en houdt u fitter. Wie goed zit, 

werkt immers prettiger. 

 

BMA streeft er daarom naar dat 

iedere gebruiker een persoonlijke 

zitinstructie krijgt. Alleen op deze 

manier zijn we er zeker van dat u 

correct op de stoel zit en wordt het 

maximale zitcomfort uit de stoel 

gehaald. Hierdoor worden klach-

ten, veroorzaakt door verkeerd zitten, zoveel mogelijk voorko-

men en wordt het ziekteverzuim tot een minimum beperkt. 

Het BMA zitinstructie-team: 

• geeft u een persoonlijke zitinstructie 

• komt uw stoel persoonlijk instellen 

• zorgt ervoor dat u het maximale zitcomfort uit de stoel haalt 

• zorgt ervoor dat u goed zit in relatie met uw werkzaamheden 

Iedereen is anders en iedereen zit anders. Bovendien zitten 
we steeds meer en steeds langer en daarom is een ergonomi-
sche bureaustoel zo belangrijk.  

Als specialist op het gebied van zitten heeft BMA voor ieder-
een een zitoplossing.   

Misschien heeft u een extra holle rug of kampt u met ge-
wrichtsklachten. Of heeft u onlangs een hernia gehad. Vooral 
dan is de juiste ondersteuning essentieel. Ook bij bekkenin-
stabiliteit, spataders of een pijnlijk staartbeen zorgen doelge-
richte 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 hoofdsteun aan. 

 
Wij stellen een stoel op maat samen en bieden u de 
kans deze geheel vrijblijvend uit te testen. Goed zitten 
is nu eenmaal onze passie en we willen graag dat u dat 
ervaart.  
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Axia® maatwerk 
Een antwoord op al uw lichamelijke klachten.  

Demostoel 

zitinstructies 



Laag/Hoog/XL 
Ieder individu heeft een 

verschillende lichaams-

bouw, vandaar is het be-

langrijk dat de  NPR stoel 

op maat kan samengesteld 

worden. De lage rug zorgt 

voor een goede ondersteu-

ning van iets kleinere men-

sen, de hoge rug is van 

toepassing voor een gemiddeld persoon. Voor een nog bete-

re ondersteuning kan u kiezen voor de comfortabele XL rug.  

 

 

     

Oppompbare bekkensteun 
Dit rugkussen is voorzien van 

een oppompbare bekkensteun. 

Wat zorgt voor een nog betere 

ondersteuning van het bekken 

wat resulteert in minder rug-

klachten. Dit kussen is onder 

andere van toepassing voor 

mensen met een holle rug 

(lumbale lordose).  Het kussen is 

zowel verkrijgbaar in  lage rug (kleinere mensen), hoge rug 

en XL rug (grotere mensen).  

 

XL—Armleggers 
Onze nek draagt het gewicht van beide 

armen (10% van ons lichaamsgewicht). De 

nek ontlasten waar mogelijk is dan ook een 

prioriteit. De armleggers kunt u snel en 

heel eenvoudig op maat instellen. Breedte, 

diepte, hoogte en rotatie kunnen volledig 

intuïtief aangepast worden. Toepassing: 

nekhernia, tenniselleboog, golfarm en 

whiplash. Daarnaast zorgt  de zachte vul-

ling en lederafwerking voor een maximum aan comfort.  

 

Armleggers op maat 
Armleggers voor mensen > p97. Versmal-

de armleggers, verbrede armleggers, 

verbreed en naar voor, alles kan, wat 

zorgt voor een maximale ontlasting van 

nek en schouders voor elk individu.   

 

Hoofd-/neksteun  
Waar de hoofdsteun vooral in uitblinkt is zijn grote instelbereik. Zo 

meet de hoofdsteun zelf 20 cm en is hij 

verstelbaar over een verticaal traject 

van 10 cm. In de diepte is er een ver-

stelbereik van 110°. 
Bedoeling is dat de hoofdsteun wordt 

ingesteld net onder het os occipitale 

(achterhoofdbeen). Op die manier 

wordt de druk die het hoofd legt op de 

nekspieren opgevangen door de hoofd-

steun.  

 

 

 

 

Zitting voorzien van scrotum 

uitsparing 
De uitsparing in dit kussen zorgt 

ervoor dat mensen met onder an-

dere scrotumproblemen, prostaat-

problemen, toch op een aangena-

me manier en zonder moeilijkhe-

den kunnen zitten.  Door deze uitsparing is er geen contact met de 

probleemzone.  

 

Zitting voorzien van staartbeen-

uitsparing 
De uitsparing aan het staartbeen, 

zorgt ervoor dat mensen met een 

breuk of ontsteking, ..., toch op een 

aangename manier en zonder moeilijkheden kunnen zitten.  Door 

deze uitsparing is er geen contact met het staartbeen waardoor er 

op een normale en comfortabele manier kan gezeten worden.  

Zitting voorzien van een gynaecologische uitsparing 
Dit kussen werd speciaal ont-

wikkeld op vraag van een van 

onze klanten. Maatwerk is voor 

ons dan ook een zeer belangrijk 

gegeven aangezien Bma ieder-

een ‘goed en comfortabel 

zitten’ wil aanbieden.  De uit-

sparing in dit kussen zorgt er-

voor dat bij eender welk gynae-

cologisch probleem er geen contact is met het zitkussen.  

 

Alle kussens kunnen ook voorzien worden van een extra laag  

Tempur (traag schuim). 

      Lage rug              Hoge rug               XL kussens 

Rugklachten Nek– en schouderklachten Scrotum/Staartbeen/
Gynaecologisch 


