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OBSERVATIE / BEWAKING 
WERKZAAMHEDEN

BEELDSCHERM 
WERKZAAMHEDEN

COMBINATIE
WERKZAAMHEDEN

Comfortabel en ergonomisch
• Extra dikke ergonomisch     
   gevormde kussens
• Bediening voor zowel links- als 
   rechtshandigen
• Eenvoudig en snel instelbaar
• Dynamisch zitten

Service en garantie 
• Persoonlijke zitinstructie
• 3 jaar fabrieksgarantie
• Periodiek onderhoud mogelijk
• Mogelijkheid tot huur  / lease

Geschikt voor iedereen
• Voldoet aan EN1335 en NPR1813
• Breed en modulair assortiment
• Doelgerichte aanpassingen 
   mogelijk

Robuust
• Heavy duty mechaniek
• Voldoet aan strengste normen
   waaronder BS5459
• Slijtvaste bekleding
• Eenvoudig te reinigen

JAAR
3

G A R A N TI E

VOLLEDIGE



Accessoires

Colberthanger

(Beklede) multi verstelbare 
armleggers

(Beklede) wegklapbare en/of 
hoogte verstelbare armleggers

Hoofdsteun hygiënedoekjes

Hoofdsteun beschermhoes 
(te voorzien van eigen logo)

Leerbeschermer/ holster protect

Wapenuitsparing in de rug

Beschermhoes ten behoeve van de 
rug en/of zitting

Naar voren geplaatste gewichts-
instelling (kardanverlenging)

BMA Secur24 Basic & Secur24 Exclusive
zijn optioneel uit te breiden met:

OBSERVATIE / BEWAKING 
WERKZAAMHEDEN

Colberthanger

Beklede armleggers

Beschermhoes rug

Hygiënedoekjes

Door de uiterst robuuste constructie en de hoge mate van 
comfort, zijn de Secur24 Basic en de Secur24 Exclusive dé 
ideale 24/7 stoelen voor observatie- en bewakingswerkplekken 
zoals:

• Controlekamers bij de olie/chemie- en procesindustrie
• Observatiewerkplekken bij penitentiaire inrichtingen 
• Portierswerkplekken bij bruggen/sluizen
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  BMA Secur24 Basic   BMA Secur24 Exclusive

Alle voordelen van de 
Secur24 Basic

In diepte en hoogte 
verstelbare bekkensteun

Hoofdsteun met extra groot 
instelbereik

Standaard voorzien van 12 cm 
zitdiepteverstelling

Verzwaard mechaniek, 
belastbaar tot 234 kg!

Ergonomisch gevormde rug

Combistoffering (leer/stof)

Uit te voeren met 4 
verschillende armleggers

3 jaar volledige garantie en
restwaardegarantie

Hoofdsteun verstelling Wapenuitsparing XL multi-armleggers Zitdiepteverstelling Verstelbare bekkensteun Hoofdsteun verstelling
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Hoofdsteun en Colberthanger

Verstelbare armleggers

Oppompbare bekkensteun

Holsterprotect

Accessoires

Hoofdsteun

Colberthanger

(Beklede) multi-verstelbare 
armleggers

Hoofdsteun beschermhoes 

Hoofdsteun hygiënedoekjes

ESD-uitvoering

Smart Active Technologie

Rugkussen uit te voeren met
oppompbare bekkensteun

Axia® Vision 24/7
is optioneel uit te breiden met:

De Axia Vision 24/7 is een beeldschermstoel met optimaal 
ergonomisch zitcomfort. De extra grote stervoet zorgt voor 
verhoogde stabiliteit. De multi-instelbare hoofdsteun en
intuïtieve bediening maken deze stoel ideaal voor intensief 
beeldschermwerk in bijvoorbeeld:

• Call centers en dealingrooms 
• Recepties

BEELDSCHERM 
WERKZAAMHEDEN



Oppompbare bekkensteun

  Axia® Vision 24/7   Axia® Vision 24/7

De ideale bureaustoel voor 
intenstief gebruik.

Extra hoge, ergonomisch 
gevormde rugleuning 

XL-zitkussen voor optimaal 
zitcomfort

Keuze uit 3 verschillende 
armleggers

Snel instelbaar en comfortabel 
voor elke gebruiker

Optioneel te voorzien van 
geïntegreerde hoofdsteun

Standaard voorzien van extra 
grote stervoet voor optimale 
stabiliteit

Belastbaar tot 170 kg

Axia Smart Active 8K multi-armleggers Verstelbare hoofdsteun Colberthanger Hygiënedoekje hoofdsteun



Beschermhoes met logo

Hoofdsteun hygiënedoekjes

Hoogte verstelbare armleggers

Holster protect

COMBINATIE
WERKZAAMHEDEN

Accessoires

Hoofdsteun

Colberthanger

(Beklede) multi verstelbare
armleggers

(Beklede) wegklapbare en/of hoog-
te verstelbare armleggers

Hoofdsteun hygiënedoekjes

Hoofdsteun beschermhoes 
(te voorzien van eigen logo)

Leerbeschermer/holster protect

Beschermhoes ten behoeve van de 
rug en zitting

Axia Focus 24/7
is optioneel uit te breiden met:

De Axia Focus 24/7 is de ideale stoel wanneer de werkzaamheden 
bestaan uit zowel observeren (bewaking en controle) als intensiever 
beeldschermwerk. Werkzaamheden die voorkomen bij:

• Meldkamers van politie, ambulancedienst en/of brandweer
• Alarmcentrales en (lucht-)verkeersleiding
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  Axia® Focus 24/7

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

Hoofdsteun is in hoogte en in 
hoek instelbaar waardoor de 
nek minimaal wordt belast

Leverbaar met 4 verschillen-
de armleggers voor optimale 
ondersteuning

Belastbaar tot 200 kg

De eerste 24/7 stoel die 
NPR1813 gecertificeerd is

Aan te passen aan het type 
intensieve werkzaamheden

Met verstelbare bekkensteun 
voor passende ondersteuning 
van het bekken

Optioneel te voorzien van een 
holster protect (leerbeschermer)

  Axia® Focus 24/7

Holster protect XL multi-armleggers Hoofdsteun beschermhoes Verstelbare bekkensteun Hygiënedoekje hoofdsteun Flip-up armleggers



Neem telefonisch contact op via  038 - 422 93 22 of ga naar
  www.bma-ergonomics.com/proefstoel-aanvragen

Proefstoel aanvragen? Zo werkt het!

Bel met één van onze zitspecialisten. Maak een afspraak 
voor een proefplaatsing waar en wanneer het u uitkomt. 
Ervaar één van onze 24-uursstoelen 3 weken vrijblijvend!

Wij nemen contact met u op en maken een afspraak 
voor wanneer het u uitkomt!

3 weken 
PROEF ZITTEN 

inclusief 
PERSOONLIJKE

zitinstructie

Axia® Vision 24/7 Axia® Focus 24/7

BMA Secur24 Basic BMA Secur24 Exclusive

ERVAAR HET ZELF 
VRAAG GRATIS EN VRIJBLIJVEND 

EEN BMA 24-UURS PROEFSTOEL AAN!

Lotus Imane



  Aanvullende services en garantie

Maatwerk
Door de modulaire opbouw van de BMA 24/7 is er meer mogelijk dan is afgebeeld in 
deze brochure. Denk daarbij aan andere wielen, hogere/lagere gasveren en hoofd-
steunen. En naast de standaard onderdelen is er ook een uitgebreid assortiment aan 
maatwerkoplossingen. Bijvoorbeeld als u medische klachten heeft.  Voor meer infor-
matie en advies op maat, kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Ser-
vice.

Stoffering 
Wij bieden u een uitgebreide collectie 24/7 stoffen en leer. Voor al deze stoffen geldt 
dat ze gemakkelijk te reinigen, vuilafstotend en slijtvast zijn. Uiteraard dient u de onder-
houdsadviezen op te volgen voor een lange levensduur. Een greep uit onze collectie:

Extra slijtvaste stoffen zoals bijvoorbeeld Staccato van Victor Innovatex (1.500.000  
Martindale toeren) of Climatex Ultra (met ruim 500.000 Martindale toeren).

Hoogwaardig (kunst)leer met een fijne, gelijkmatige nerfstructuur en een sterke finish.  
Het (kunst)leer voelt zacht en comfortabel aan en is zeer eenvoudig in onderhoud. 
Zowel het kunstleer als het natuurlijke leer voldoen aan de DIN ISO EN 5402 norm en 
weerstaan 20.000 knikkingen.

Uiteraard kunt u ook een combinatie van stof/leer kiezen voor uw stoel. Daarnaast 
bieden wij de mogelijkheid om de stoel qua stoffering en uitstraling aan uw specifie-
ke wensen aan te passen. Naast het borduren van uw bedrijfslogo op uw stoel en/of 
hoofdsteun en het toepassen van een eigen stof kunt u ook kiezen voor een stiksel in 
een contrastkleur. Bijvoorbeeld in de kleur van uw huisstijl. Ook hiervoor kunt u contact 
opnemen met onze afdeling Customer Service.

3 jaar volledige garantie en restwaardegarantie
Op alle BMA Axia 24/7 stoelen geven wij 3 jaar volledige garantie op basis van een 
24-uurs bezetting. Mocht er binnen 3 jaar toch iets moeten worden vervangen dan           
rekenen wij dus geen voorrijkosten, geen materiaalkosten en geen arbeidskosten*. 
Met de restwaardegarantie regeling van BMA heeft uw stoel ook na de economische 
levensduur nog waarde! Uw oude, gebruikte 24-uursstoel nemen wij graag weer          
retour.
 * vraag naar de voorwaarden
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Specificaties

BMA Secur24 Basic BMA Secur24 Exclusive Axia® Vision 24/7 Axia® Focus 24/7 

Zithoogte 41 - 53 cm 41 - 53 cm 41 - 55 cm 40 - 55 cm

Zitdiepteverstelling optioneel 40 - 52 cm 38 - 48 cm 38 - 48 cm

Zithoek + 5°/ -14° + 5°/ -14° + 5°/ -14° + 5°/ -14°

Rughoekverstelling - 12° / + 22°  12° / + 22° 15° 15°

In hoogte verstelbare bekkensteun  6 cm 6 cm 6 cm

In diepte verstelbare bekkensteun optioneel auto

Gewichtsinstelling 40 - 150 kg 40 - 150 kg 40 - 150 kg 40 - 150 kg

Belastbaar gewicht 234 kg 234 kg 170 kg 200 kg

Hoofdsteun
optioneel optioneel

Exclusive optioneel

Beschermhoes voor hoofdsteun optioneel

Hygienedoekjes voor hoofdsteun optioneel optioneel optioneel optioneel

Multi-armleggers optioneel optioneel

XL multi-armleggers optioneel optioneel optioneel optioneel

Axia Vision armleggers

Wegklapbare armleggers optioneel

Wegklap/hoogte verstelbare armleggers optioneel optioneel optioneel

Extra grote stervoet (Ø 71 cm)

Verzwaard mechaniek

Smart technologie optioneel

Colberthanger optioneel optioneel optioneel optioneel

Beschermhoes rug optioneel optioneel optioneel

Beschermhoes zitting optioneel optioneel optioneel

Holsterprotect/ leerbeschermer optioneel optioneel optioneel optioneel

ESD versie optioneel

NPR 1813

EN 1335

BS 5459

3 jaar volledige garantie

Restwaarde garantie
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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 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.

BMA Ergonomics BV
Schoenerweg 4
8042 PJ Zwolle (NL)
T +31 (0)38 422 93 22
info-bma@flokk.com
www.bma-ergonomics.nl

Deze brochure wordt u aangeboden door:

flokk.com

Lotus Imane
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