BMA Secur24 Exclusive
Op 6 manieren
verstelbaar, comfortabele hoofdsteun

Ergonomisch gevormde
rugleuning met groot
verstelbereik

Ideale ondersteuning en zitcomfort
door in diepte en hoogte verstelbare
lage rug / bekkensteun

Keuze uit verschillende
armleggers

Zitdiepte verstelling
van 12 cm
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Naar voren geplaatste
gewichtsinstelling

E DI G E

3R

JAA

TI

E

VO

Belastbaar tot 234 kg
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*Getoonde configuratie is een voorbeeld.

Probeer 3 weken
GRATIS EN
VRIJBLIJVEND
een teststoel!

BMA Ergonomics B.V. • Schoenerweg 4 • 8042 PJ Zwolle
Tel +31 (0)38 422 93 22 • info@bma-ergonomics.com • www.bma-ergonomics.com

BMA Secur24 Exclusive
Details
Zitkussen

Verstelbare bekkensteun (Schukra)
•
•

•

9 cm dik, zeer comfortabel kussen
Zeer geschikt voor langdurige
en geconcentreerde werkzaamheden binnen 24/7 bedrijven

•

Zitdiepte (12 cm)
•
•

In hoogte en diepte regelbare
ondersteuning voor het bekken
en de lage rug
Eenvoudige bediening d.m.v.
draaiknop

Instellingen
•

In diepte verstelbare
zitting
Snel in te stellen bij
meerdere gebruikers

•

Bediening zowel links- als
rechtshandig
Individuele instelling van
zithoogte en -hoek, rughoek,
armleggers, bekken- en
hoofdsteun

Opties
Kardanverlenging (7cm)

Armleggers (4 uitvoeringen)

Flip-Up
armlegger

Naar voren geplaatste gewichtsinstelling voor tegendruk

Flip-Up armlegger,
hoogte verstelbaar

Multi
armlegger

XL Multi
armlegger

Beschermhoezen

Coathanger

Beschermhoes
zit-/rugstoffering

Afneembare en wasbare
hoofdsteunhoes

Hoofdsteun
wegwerpdoekjes

Samenstelling
•
•
•
•
•
•

De BMA Secur24 Exclusive is speciaal ontwikkeld voor de veiligheidsbranche en geïnspireerd op comfortabele kuipstoelen uit de auto-industrie.

Door toepassing van extra dikke ergonomisch gevormde kussens, in hoogte en diepte verstelbare bekkensteun, een verzwaard mechaniek
en een grote stervoet is deze robuuste 24/7 stoel bijzonder geschikt voor gebruik bij observatie- en bewakingswerkzaamheden.
De Secur24 Exclusive is zeer flexibel en modulair samen te stellen (top, gaslift, beklede armleggers, leerbeschermer / holsterprotect, kardanverlenging, enz.) en makkelijk instelbaar naar de eisen van de gebruiker.
Stoffering standaard van robuust “autoleder” (BC 12 / kunstleer), gecombineerd met de oersterke en eenvoudig te reinigen stof “Staccatto”
(1.500.000 Martindale toeren). Daarnaast kunt u ook een keuze maken uit andere duurzame 24/7 stoffen of kiezen voor een 100% natuurleer
variant.
Door een robuuste stalen constructie, een gehard stalen blok en het BMA-kantelmechanisme, is deze speciaal ontwikkelde 24/7-stoel belastbaar tot 234 kg (Certificaat BS 5459/2 en BMA kwaliteitsverklaring).
36 maanden volledige fabrieksgarantie op onderdelen, arbeid en voorrijkosten. Garantie op basis van een 24-uursbezetting, 7 dagen per
week. Reparaties bij klanten worden uitgevoerd door onze BMA Servicespecialisten (zie BMA garantievoorwaarden).
Stoel voldoet aan de volgende normeringen en certificaten: BS 5459/2 (sterkte/belastbaarheid), GS (veiligheid), EN 1335 (maatvoering,

sterkte en veiligheid), ergonomie (TÜV Rheinland gecertificeerd), BMA Kwaliteitscertificaat (doorlopende kwaliteits- en belastingstesten), ISO 9001, ISO 14001.
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