Chair
EEN Axia Smart
PROEFSTOEL AAN!

Axia® Smart Chair

De Axia Smart Cloud verzamelt razendsnel de
gegevens van alle Axia Smart Chairs binnen uw
organisatie en verzendt deze naar de Cloud. De
gegevens worden gegroepeerd en gepresenteerd op een overzichtelijk dashboard.
Facilitair managers hebben bijvoorbeeld direct
inzicht of en wanneer een werkplek gebruikt
wordt. Arbo-specialisten krijgen toegang tot een
schat aan informatie over zithoudingen en -gedrag. Waardevolle informatie waarmee de klant
direct aan de slag kan.

De voordelen
groepsdata
ergonomie & gebruik
online analyse
advies & rapportage

directe feedback
bewust zitten
verbeterde zithouding
fitter de dag door
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HET ZELF
BETERD• BEWUST
ZITTEN
•
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FITTER DE DAG DOOR
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Axia® Smart Cloud

www.axiasmartchair.com
info@bma-ergonomics.com
Tel: 038 - 428 00 40
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Via de Axia Insight Software kunnen per stoel
de gegevens (draadloos) worden uitgelezen.
Daarmee kunnen op basis van de verkregen
gegevens van het zitgedrag over een langere periode
gerichte adviezen worden gegeven. Dit alles om bewust
de zithouding van de gebruiker te verbeteren!
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De gebruiker moet bewust worden van zijn zitgedrag.
Wetenschappelijk onderzoek van de TU Delft heeft
duidelijk aangetoond dat directe feedback over iemands
zitgedrag leidt tot beter zitten. Ook hier geldt “meten is
weten”. De Axia Smart Chair is voorzien van slimme technologie waarbij
sensoren het zitgedrag monitoren en
een label aangeeft of de gebruiker
goed zit.

Axia® Smart Insight

Vul hier uw gegevens in of ga naar www.axiasmartchair.nl/proefstoel

Slimme technologie

De Axia Smart Chair is het gevolg van jarenlange ontwikkelingen. De stoel combineert
optimale ondersteuning met duurzaamheid
en slimme technologie. De Axia Smart Chair monitort het
zitgedrag van zijn gebruiker en geeft daar feedback op.
Dat opent een wereld aan mogelijkheden, zowel voor
gebruikers, facilitair managers en arbo-deskundigen.

ook een personal coach aan uw bureau?
vraag een GRATIS proefstoel aan!

BMA zet zich al decennialang in voor het verbeteren van
uw zithouding! Sterker nog, dat is onze missie! Het is
voor ons een continu proces, waar wij elke dag mee
bezig zijn. BMA doet dit op basis van wetenschappelijk
onderzoek. We benutten de nieuwste technieken. Ook
laten wij de ervaringen van onze klanten zwaar meewegen. En natuurlijk eigen expertise en creativiteit.

Axia® Smart Chair

Slimste stoel van Nederland!

Beter zitten

