Axia Focus 24/7
In hoogte en hoek
individueel verstelbare
hoofd-/neksteun

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

Keuze uit 4 verschillende armleggers voor
optimale ondersteuning

Zitdiepte verstelling
van 10 cm
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Stevige, aluminium
stervoet, Ø 71 cm
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Belastbaar tot 200 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

Axia Focus 24/7
Details
Bekkensteun

Rugkussen
•
•

•

Verstelbare bekkensteun door opof neerbewegen van de hendels
Bekkensteun volgt de bewegingen
van de rug, waardoor het bekken
steeds ondersteund wordt

Altijd de juiste ondersteuning van de
rug door het automatisch beweegbare
middendeel van het rugkussen

Opties
Hoofdsteun

Armleggers (4 uitvoeringen)

In hoogte en
hoek verstelbare
hoofd-/neksteun

Flip-Up
armlegger

Flip-Up armlegger,
hoogteverstelbaar

Multiarmsteun

Gestoffeerde XL
armsteun

Beschermhoezen

Holsterprotectie /
leerprotectie

Beschermhoes
zit-/rugstoffering

Afneembare en wasbare
hoofdsteunhoes

Hoofdsteun
wegwerpdoekjes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Axia Focus 24/7 is de ideale stoel voor controle- en bewakingswerkzaamheden in 24-uurs bedrijven zoals meldkamers
en alarmcentrales.
Een Axia Focus 24/7 staat garant voor ergonomisch zitcomfort door de dikke, ergonomisch gevormde kussens en draagt
zo bij aan een ideale werkomgeving.
De stoel is standaard voorzien van het Dynamic Pelvis Support System dat er door het automatisch beweegbare rugdeel
voor zorgt dat de gebruiker altijd de juiste ondersteuning van de rug krijgt.
De stoel is voorzien van het gepatenteerde Axia bewegingsmechaniek. Het kantelpunt van de zitting bevindt zich daarbij
op ca. 1/3 vanaf de voorzijde van de zitting en voorkomt daarmee knelling van de bloedsomloop in de benen. Hierdoor is
het tevens mogelijk zitdiepteverstelling toe te passen zonder dat deze knelling optreedt.
De stoel is dynamisch instelbaar en door zijn robuuste constructie belastbaar tot 200 kg. Met een draaiknop, die zich aan
de voorzijde midden onder de stoel bevindt, is de tegendruk instelbaar van 40-150 kg.
Het robuuste stalen mechaniek, met pictogrammen op de bedieningshendels, en de gepolijste aluminium stervoet van
Ø 71 cm zorgen voor maximale stabiliteit.
Standaard wordt de stoel gestoffeerd in zwart leder gecombineerd met stof “Staccato” van Victor Innovatex (1.500.000 miljoen
Martindale toeren). Daarnaast kan worden gekozen voor leer/Camira 24/7 of volleder.
De Axia Focus 24/7 voldoet aan de volgende normeringen en certificaten: BS 5459/2 (sterkte/belastbaarheid), GS (veiligheid),
EN 1335 (maatvoering, sterkte en veiligheid), NPR-1813, BMA Kwaliteitscertificaat (doorlopende kwaliteits- en belastingstesten),
ISO 9001, ISO 14001.
U krijgt op de Axia Focus 24/7 stoelen 3 jaar volledige garantie op basis van een 24-uurs bezetting.
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