Goed voor u. Goed voor het milieu.

De Axia® stoel is modulair opgebouwd. Hij bestaat dus
uit allemaal losse onderdelen. Voordeel hiervan is dat
onderdelen eenvoudig te vervangen zijn waardoor een
stoel op maat kan worden gebouwd. Een aangepaste
zitting, bredere armsteunen, een hogere rug. BMA zorgt
voor een passende stoel voor iedereen!

Zitcomfort voor iedereen

Iedereen is anders en iedereen zit anders. Bovendien zitten we steeds meer en steeds langer. Juist daarom is
een verantwoorde bureaustoel zo belangrijk. Voor gezond en comfortabel zitten. Dag in dag uit.

Axia® maatwerk
juiste ondersteuning
voor iedereen

Als specialist op het gebied van zitten heeft BMA Ergonomics voor iedereen een zitoplossing. Doelgerichte
aanpassingen aan de stoel maken dat elke gebruiker
comfortabel zit op een Axia®.

Probeer het uit

We vertellen u graag alles over ergonomie en de juiste
stoel. Dat doen we met veel deskundigheid maar vooral
ook met veel plezier. Want goed zitten is nu eenmaal
onze passie. Wij willen graag dat u dat ervaart. Daarom
bieden wij u de kans geheel vrijblijvend een stoel uit te
proberen. Wij willen namelijk dat u het verschil voelt. Omdat wij zeker weten dat u op een stoel van BMA goed zit!

Bent u op zoek naar een stoel
op maat?
Neem dan contact met
ons op.
Wij helpen u graag!

Een extra voordeel is dat na jarenlang intensief gebruik
u alleen maar de onderdelen hoeft te vervangen die ook
echt aan vervanging toe zijn. Goed voor u, goed voor uw
portemonnee en goed voor het milieu.

www.bma-ergonomics.com
info@bma-ergonomics.com
Tel: 038 - 428 00 40

Axia® maatwerk
is er voor elk
type Axia® in
elke uitvoering

Klein of licht?

Lang of zwaar?

Ook bij medische klachten

Bent u klein of licht? Dan is de kans groot dat u op
een standaardstoel niet prettig zit. De armsteunen
staan te ver uit elkaar, de zithoogte is in de laagste
stand nog te hoog, of de stoel geeft te veel tegendruk. De oplossing is een stoel die modulair is opgebouwd en aan uw lengte en gewicht kan worden
aangepast. Kortom, een maatwerkstoel van BMA!

Bent u lang of zwaar? Dan zit u misschien in een
onnatuurlijke houding. Met gebogen polsen en
opgetrokken schouders. Of onderuitgezakt. Deze
houdingen verhogen de kans op klachten aanzienlijk.
Een stoel van BMA ziet in ieder mens een unieke uitdaging en zorgt voor optimale ondersteuning. Ook als
u langer of zwaarder bent.

Misschien heeft u een extra holle rug of kampt u met gewrichtsklachten. Of heeft u onlangs een hernia gehad.
Vooral dan is de juiste ondersteuning essentieel. Ook
bij bekkeninstabiliteit, spataders of een pijnlijk staartbeen zorgen doelgerichte 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.

Axia® maatwerk
is er voor elk
type Axia® en in
elke uitvoering!
Kussens met extra schuim

Armsteunen met extra schuim
Oppompbare rugsteun

Scrotum uitsparing

Staartbeen uitsparing

