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Axia® 2.0 bureaustoelen
Ieder mens is anders. Doet andere dingen en 
heeft een eigen manier van leven én werken. 
Dat vraagt om een unieke BMA Axia bureaustoel; 
een uitgekiend zitsysteem waarin al onze 
kennis van ergonomie, biomechanica, design 
en duurzaamheid samenkomt. Een bureaustoel 
waarbij het draait om gezond werken en slim 
zitten.
 
Correcte ondersteuning van de rug en de armen 
is cruciaal om statische spierbelasting tijdens 
zittend werk te voorkomen. Het gepatenteerde 
bewegingsmechaniek in de BMA Axia stoelen 
ondersteunt en ontspant de rug, nek en armen in 
elke positie. Terwijl de voeten contact blijven 
houden met de vloer. De praktijk heeft inmiddels 
bewezen dat de Axia stoel zeer succesvol en 
essentieel is in de strijd tegen ziekteverzuim.

Award Winning
De Axia 2.0 heeft verschillende toonaangevende 
internationale prijzen gewonnen. Ze zijn het 
onafhankelijke bewijs voor kwaliteit, design, 
uitstraling en ergonomisch comfort.
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Axia 2.1

Axia 2.2
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Ieder mens is anders

Axia 2.3

Axia 2.5

Axia 2.4
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Rug Zitting Basiskleur

Axia® 2.5
netweave

h/b=56/46 cm

Axia® 2.4
extra hoog, extra dik
h/b/d=54/46/8 cm

Axia® 2.3
hoog, extra dik

h/b/d=47/45/8 cm

Axia® 2.2
hoog

h/b/d=47/45/7 cm

Axia® 2.1
middelhoog

h/b/d=39/45/7 cm

XL
l/b/d=47/49/7 cm

(b)

(d)

(l)

A
l/b/d=47/48/6 cm

(b)

(d)

(l)

XXL
l/b/d=51/52/7 cm

(l)

(b)

(d)

01 02 03

Zwart

Stel zelf de ideale bureaustoel samen

Het modulaire ontwerp van de Axia 2.0 maakt het 
mogelijk om een bureaustoel samen te stellen 
die voldoet aan de ergonomische eisen van 

de gebruiker en tegelijkertijd past bij de stijl en 
inrichting van de kantooromgeving. 

Er is keuze uit een uitgebreid 
assortiment aan stoffen, onderdelen, 

opties en maatwerkoplossingen. 

Door Smart Technologie aan de stoel toe 
te voegen, helpt de stoel de gebruiker 

gezond zitgedrag te ontwikkelen, 
waardoor hij aan het einde van de dag 

fitter naar huis gaat. 

Wit

0305
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Instellingen Uitvoering Stof Technologie       Opties & Maatwerk

mechaniek A
Zithoogte – Zitdiepte  
Zithoek – Dyn. zitneig  
Rughoogte – Rughoek

mechaniek B
Zithoogte – Zitdiepte  
Zithoek – Dyn. zitneig  

Rughoogte

mechaniek D
Idem als A met 4 cm extra 

zitdiepte
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De veelzijdige BMA stoffencollectie biedt tal van 
mogelijkheden als het gaat om materiaal, structuur, 

slijtvastheid en kleur. 

Naast het borduren van een bedrijfslogo op de stoel of 
hoofdsteun, kan ook gekozen worden voor een stiksel in 

een contrastkleur. Bijvoorbeeld in de kleur van de huisstijl.

Zwart

Aluminium
gepolijst
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Gabriel

Wollsdorf

GU Design

Kvadrat

Camira

Oppompbare lumbaalsteun

Dacron en traagschuim

Staartbeen uitsparing

Armleggers aangepast

Colberthanger

XL multi-armleggers

Diverse gasliften

Hoofdsteun

Contraststiksel

ESD veilig
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Axia® SmartActive
Zitduur coach

Neem contact op met de afdeling Customer Service voor meer informatie en advies op maat.
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Axia® 2.1 
Goede ondersteuning 
van de lage rug. 

Modulair opgebouwd en 
daardoor aanpasbaar 
aan de lengte en het gewicht
 van de gebruiker.

Vooral geschikt voor 
kleinere personen.

Kan optioneel worden 
uitgevoerd met een 
lichtgewicht mechaniek (voor 
gebruikers <45 kg) en een 
verlaagde gasveer.
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Axia® 2.2 
Voorzien van een hoge 
rugleuning.

Het meest verkochte model.

Uitermate geschikt voor Het 
Nieuwe Werken.

Geschikt voor 95% van de 
kantoormedewerkers.

Bureaustoel met de hoogste, 
onafhankelijke score voor 
kwaliteit, ergonomie en 
gebruiksvriendelijkheid.
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Axia® 2.3 
Uiterst comfortabel dankzij 
het extra dikke, ergonomisch 
gevormde rugkussen.

Standaard uitgevoerd met een 
dikker zitkussen.

Veel zitcomfort, ook voor 
zwaardere gebruikers.
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Axia® 2.4 
De extra hoge rug geeft de 
stoel status en allure.

De perfect passende 
bureaustoel voor lange 
mensen.

Optioneel uit te voeren met 
een mechaniek met 4 cm extra 
zitdiepte voor ondersteuning 
van lange bovenbenen.

Uit te breiden met een 
verstelbare hoofdsteun.
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Axia® 2.5 
Voorzien van een 
netweave rug mét 
bekkenondersteuning.

Exclusief door zijn 
vormgeving, kwaliteit en 
functionaliteit.

Dé favoriet van architecten.

Uitgevoerd in een 
transparante netweave stof 
voor een design uitstraling.

De netweave stof is leverbaar 
in verschillende kleuren. 
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Axia® 2.5 
Voor een warme, natuurlijke 
uitstraling ook verkrijgbaar in 
een beige netweave stof 
met 34% wol

Heerlijk koel in de zomer en 
warm in de winter
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Axia® ondersteuning 
Een goede stand van het bekken voorkomt een bolle 
rug en daarmee statische spierbelasting. Het is voor een 
goede steun van de lage rug daarom noodzakelijk dat de 
rugleuning en de zitting gelijktijdig (synchroon) bewegen. 
BMA Ergonomics heeft dit synchro-principe in verbeterde 
vorm toegepast. De Axia kenmerkt zich door ‘bracing’: 
de rugleuning en zitting bewegen gelijktijdig in een vaste 
hoek en leveren zo, door het samenspel van steunpunten 
in rugleuning en zitting, de juiste steun voor het bekken. 

Axia® zitting 
Dankzij de unieke zitting verandert de Axia als 
vanzelfsprekend mee bij het voor- of achterover zitten. 
Doordat het voorste deel van de zitting gefixeerd is, 
beweegt alleen het achterste gedeelte van de stoel met 
de gebruiker mee. Het resultaat: optimale en comfortabele 
steun bij passief zitten en de juiste activering van rug- en 
buikspieren bij actief zitten. Doordat de voorkant van de 
stoel niet omhoog komt bij dynamisch zitten, blijft de 
zithoogte steeds verantwoord, blijven de voeten contact 
houden met de vloer en ontstaat geen extra druk op de 
bovenbenen.



Axia® instelling 
De bediening van Axia bureaustoelen is eenvoudig, 
praktisch en intuïtief. De Axia kan op heel veel 
verschillende manieren traploos worden ingesteld. Alle 
bedieningsmiddelen bevinden zich daar waar men ze ook 
verwacht. Voor functies die tijdens het werk veranderd 
moeten worden, vindt men de bediening zowel links als 
rechts. Instellingen die de gebruiker veelal maar één keer 
nodig heeft, worden centraal geregeld. 

De Axia is uitgerust met een gewichtsinstelling. Hierdoor 
kan de bureaustoel snel en zonder grote inspanning met 
precies de juiste tegendruk worden ingesteld, zodat de 
stoel de gebruiker feilloos volgt bij het actief zitten. 
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Axia® armleggers 
Voorkoming van nek- en schouderklachten. Uniek aan 
de armleggers zijn de instelbare pads en het feit dat 
ze tijdens het kantelen van de stoel niet meebewegen. 
Zo worden de onderarmen in elke positie optimaal 
ondersteund en kunnen de armen niet klem komen te 
zitten tussen de armleggers en het bureau. 
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Afgebeeld is de Axia Visit (stapelbaar)
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Axia® bezoekersstoelen
Speciaal ontwikkeld voor vergaderruimtes, presentatieruimtes en om te 
gebruiken als bijzetstoel op de werkplek. 

Tijdens lange vergaderingen en belangrijke besprekingen en presentaties 
is het van belang om ontspannen te zitten. 

De Axia Visit en Invite bezoekersstoelen garanderen een optimale 
en prettige ondersteuning, waardoor langdurig zitten gelijk staat aan 
ergonomisch comfortabel zitten.

Leverbaar in dezelfde stoffen als de Axia 2.0 bureaustoelen.

Axia VisitAxia Invite (stapelbaar) Axia Visit (chroom look)
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Axia® 2.0 Smart Active bureaustoelen 
Elke gebruiker is uniek. En daar past een unieke
Axia Smart Active bureaustoel bij. Daarom geeft 
de bijbehorende ‘Axia Smart Active App’ advies 
op maat over het verbeteren van je werkstijl. Je 
hoeft alleen de gratis app op je smartphone te 
installeren en deze te koppelen met het signaal 
van jouw stoel.

Door je eigen zitprofiel in te stellen, ontvang je
persoonlijke feedback van de Axia Smart 
Active App op jouw zitgedrag. Overzichtelijke 
zitstatistieken stimuleren je om het beste uit je 
werkdag te halen. De app geeft je daarnaast 
leuke en praktische adviezen voor een actievere 
werkstijl. Net zolang tot je een “5-star seater” bent 
en gezond zitgedrag hebt ontwikkeld.
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Axia® Smart Active 
Optioneel toe te voegen aan elke Axia 2.0.

De Axia Smart Active technologie geeft directe feedback over zitgedrag 
via een trilsignaal in het zitkussen.

Leert de gebruiker een gezonde, actieve werkstijl aan.

De bijbehorende gratis App geeft persoonlijk advies en toont 
overzichtelijke statistieken om de gebruiker bewust te maken van 
zijn zitgedrag.

Deze bureaustoel past in een actief personeelsbeleid waarin gezondheid 
van de medewerkers voorop staat.
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Download de 
Axia® Smart Active 

App gratis 
Gratis App voor Android en IOS

De Axia Smart Active bureaustoel maakt je bewust van je 
eigen zitgedrag. De bijbehorende app daagt je bovendien 

uit om een actieve werkstijl te ontwikkelen!

Ga nu naar de Google play of Apple App Store en 
download jouw persoonlijke coach!

Probeer de 
Axia® Smart Active
4 weken GRATIS. 

Vraag nu een 
proefstoel

aan!



A: bovenzijde zitting tot de grond B: bovenzijde zitting tot de rugsteun

Instelbereik A-mechaniek B-mechaniek D-mechaniek

Axia type 2.1 t/m 2.5 2.1 t/m 2.5 2.1 t/m 2.5

A Zithoogte 40 - 55 cm 40 - 55 cm 40 - 55 cm

B Rugsteun 17 - 23 cm 17 - 23 cm 17 - 23 cm

C Zitdiepte 38 - 48 cm 38 - 48 cm 42 - 52 cm

D Armlegger in de hoogte 20 - 31 cm 20 - 31 cm 20 - 31 cm

E Armlegger in de breedte 36 - 53 / 4 cm 36 - 53 / 4 cm 36 - 53 / 4 cm

Rughoek 15° 15°

Zithoek +5° - _14° +5° - _14° +5° - _14°

Gewichtsinstelling 40 - 135 kg 40 - 135 kg 40 - 135 kg

Bediening Dubbelzijdig Dubbelzijdig Dubbelzijdig

Axia® maatwerk 
Een Axia 2.0 stoel zonder aanpassingen is voor 95% 
van de West-Europese kantoormedewerkers een goede 
keuze. Voor de overige medewerkers zijn Axia maatwerk 
bureaustoelen dé oplossing voor gezond en comfortabel 
zitten. Doelgerichte aanpassingen aan de bureaustoel 
zorgen ervoor dat elke gebruiker prettig en correct zit op 
een Axia maatwerk bureaustoel.

Ook voor medewerkers met medische klachten bieden 
Axia maatwerk bureaustoelen uitkomst. Heeft de 
medewerker een extra holle rug of kampt deze met 
gewrichtsklachten? Of heeft hij onlangs een hernia 
gehad? Vooral dan is de juiste ondersteuning essentieel. 
Ook bij bekkeninstabiliteit, spataders of een pijnlijk 
staartbeen zorgen doelgerichte aanpassingen aan de 
maatwerk bureaustoel ervoor dat de medewerker de dag 
zo fit en ontspannen mogelijk doorkomt.
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* maten bij benadering.  ** gemeten op 16 cm van de onderzijde. *** uitgevoerd met lumbaalsteun.
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Specificaties* Axia® 2.1 Axia® 2.2 Axia® 2.3 Axia® 2.4 Axia® 2.5

Hoogte rugkussen 39 cm 47 cm 47 cm 54 cm 56 cm

Breedte rugkussen 35 - 45 cm 35 - 45 cm 35 - 45 cm 35 - 46 cm 35 - 46 cm

Dikte rugkussen** 7 cm 7 cm 8 cm 8 cm

Lengte standaard zitkussen 47 cm 47 cm 47 cm 47 cm 47 cm

Breedte standaard zitkussen 48 cm 48 cm 49 cm 49 cm 48 cm

Dikte standaard zitkussen 6 cm 6 cm 7 cm 7 cm 6 cm

A-zitkussen L.47 x B.48 x D.6 cm
  

optioneel optioneel
 

XL-zitkussen L.47 x B.49 x D.7 cm optioneel optioneel
  

optioneel

XXL-zitkussen L.51 x B.52 x D.7 cm optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel

Smart Active Technologie: zitduur coach & App optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel

Maatwerk optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel

Hoofdsteun optioneel optioneel optioneel optioneel

XL multi-armleggers optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel

Colberthanger optioneel optioneel optioneel optioneel

Voetenring optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel

Andere zithoogtes optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel

ESD uitvoering optioneel optioneel optioneel optioneel

10 jaar fabrieksgarantie

Restwaardegarantie

Gewicht 18 kg 18,5 kg 18,5 kg 19 kg 19 kg

NPR-1813

EN-1335

BS-5459

Cradle-2-Cradle

VHP-score 93 90

***
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Work Healthy – Sit Smart

Bij BMA Ergonomics combineren we onze kennis en expertise op het gebied van ergonomie 
en biomechanica met technologie en duurzaamheid. We bestuderen de steeds veranderende 
werkplek en begrijpen de wensen en behoeften van kantoormedewerkers en gebruikers van 
24-uursstoelen. Een Axia met Smart Active Technologie maakt gebruikers bewust van hun 
zithouding en biedt hen actieve ondersteuning. Het is onze missie om de zithouding van 
kantoormedewerkers te verbeteren en ervoor te zorgen dat iedereen een gezondere manier van 
werken aanleert.

Inspire great work

Flokk is marktleider in Europa op het gebied van ontwerp, ontwikkeling en productie van 
kantoormeubilair. Flokk is de trotse eigenaar van de merken HÅG, RH, Giroflex, BMA, Offecct, 
RBM, Profim en Malmstolen. Ongeveer 2.500 medewerkers werken samen aan de realisatie van 
de visie: Inspire great work. 

Het hoofdkantoor is gevestigd in Oslo, Noorwegen, met productielocaties in Røros (Noorwegen), 
Zwolle (Nederland), Koblenz (Zwitserland), Turek (Polen) en in Tibro, Nässjö en Hunnebostrand 
(Zweden). Daarnaast zijn er verkoopkantoren in Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, 
België, Nederland, Engeland, Frankrijk, Zwitserland, Dubai, Singapore, de Verenigde Staten, 
China en in Australië. Flokk producten worden verkocht in meer dan 50 landen.

Deze brochure wordt u aangeboden door:

Meinema | De Meubelmakelaar | 0031-20 311 8396


