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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.

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

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

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

Richtprijzen zijn exclusief BTW. Model en prijswijzigingen voorbehouden recht fabrikant.

BMA 24-uurs stoelen
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BMA Secur24 Basic / Secur24 Exclusive
zijn optioneel uit te breiden met:

OBSERVATIE/BEWAKING WERKZAAMHEDEN

Accessoires

Coathanger.
(Beklede) multi armleggers.
(Beklede) wegklapbare en/of hoogte verstelbare armleggers.
Hoofdsteun hygiënedoekjes.
Hoofdsteun beschermhoes. (te voorzien van eigen logo)
Leerbeschermer/ holster protect.
Beschermhoes ten behoeve van de rug en/of zitting.
Naar voren geplaatste gewichtsinstelling (kardanverlenging)

Beschermhoes zitting

“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.

Hygiënedoekjes Beklede armleggers Beschermhoes rug
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Verzwaard mechaniek, belastbaar tot 200 kg!
  

Ergonomisch gevormde rug

Combistoffering (leer/stof)

Uit te voeren met 4 verschillende armleggers

3 jaar volledige garantie en restwaardegarantie

BMA Secur24 Basic
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Alle voordelen van de Secur24 Basic

In diepte en hoogte verstelbare bekkensteun

Hoofdsteun met extra groot instelbereik

BMA Secur24 Exclusive
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BMA Secur24/7Basic 8K en Secur24/7Basic 8F werkplek stoelen 

Art.nr. 4428SEC24B1.8K
BMA ergonomische 24/7 bewaking - stoel Secur24/7Basic 8K.
Voorzien van, anatomisch gevormde, hoge en brede rugleuning en zitting.
 
De rug- en zitkussens zijn uitgevoerd met drukpunt ondersteunend en vocht regulerend  
koudschuim vulling die met een hoge ventilerende eigenschap zorg draagt voor een efficiënt hoge 
functionaliteit in optimaal zitcomfort bij langdurig zittend werk.
 
Rugleuning geprofileerd met volledig ondersteunende zijvlakken en geïntegreerde in diepte  
verstelbare lendesteun is traploos in neigingshoek instelbaar van -12° tot +22°.
 
Hoofdsteun met verwijderbare (uitwasbare) hoes is in de hoogte verstelbaar van 0-100mm.  
en diepte instelbaar van 0-35mm. Vulling hoofdsteun is eveneens met het drukpunt ondersteu-
nende, vocht regulerende en ventilerende koudschuim materiaal uitgevoerd.
 
Zitting voorzien van een kantelmechaniek voor passieve en/of actieve zithoek instelling tussen  
-5° en +15°. Het zeer solide kantelmechaniek wordt met een individueel instelbare drukveer  
ondersteund en is op persoonlijke voorkeur regelbaar voor een tegendruk van 40 – 130kg. 
Zithoogte instelling traploos van 410-530mm. Inclusief in hoogte, breedte en diepte instelbare  
armleggers met draaibare soft top armpads, zware aluminium gepolijste  5teens kruisvoet Ø710mm. 
en 5 stuks dubbele, heavy duty zachte zwenkwielen voor een harde ondergrond. 
Afmeting rugleuning: 640x500mm.(hxb)
 
Afmeting zitting: 500x480mm.(bxd)
Stoffering: hoofd- , schouder- , rug- , en zitvlak delen in vocht  regulerende en ventilerende  
zwarte Staccato 24/7 stof met een uitermate hoge slijtageweerstand. Ondersteunende zijvlakken 
in 1e klas zacht leder, naden dubbel gestikt, kleur diep zwart.
 
De BMA Secur24/7Basic stoel voldoet aan alle criteria als gesteld in geldende normen en aan  
NEN-EN1335.

Secur24Exclusive is standaard leverbaar in onderstaande stoffering: 
Middenvlak Camira 24/7 div.kleuren / zijvlakken zacht leder zwart
Middenvlak Staccato 24/7 zwart / zijvlakken zacht leder zwart
Middenvlak zacht leder zwart / zijvlakken zacht leder zwart
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Art.nr. 4428SEC24B1.8F
BMA ergonomische 24/7 bewaking - stoel Secur24/7Basic 8F.
Voorzien van, anatomisch gevormde, hoge en brede rug-leuning en zitting.

De rug- en zitkussens zijn uitgevoerd met drukpunt ondersteunend en vocht regulerend  
koudschuim vulling die met een hoge ventilerende eigenschap zorg draagt voor een efficiënt hoge 
functionaliteit in optimaal zitcomfort bij langdurig zittend werk.
 
Rugleuning geprofileerd met volledig ondersteunende zij-vlakken en geïntegreerde in diepte  
verstelbare lendesteun is traploos in neigingshoek instelbaar van -12° tot +22°.

Hoofdsteun met verwijderbare (uitwasbare) hoes is in de hoogte verstelbaar van 0-100mm.  
en diepte instelbaar van 0-35mm. Vulling hoofdsteun is eveneens met het drukpunt  
ondersteunende, vocht regulerende en ventilerende koudschuim materiaal uitgevoerd.
 
Zitting voorzien van een kantelmechaniek voor passieve en/of actieve zithoekinstelling tussen  
-5° en +15°. Het zeer solide kantelmechaniek wordt met een individueel instelbare drukveer  
ondersteund en is op persoonlijke voorkeur regelbaar voor een tegendruk van 40 – 130kg. 
Zithoogte instelling traploos van 410-530mm. Inclusief in hoogte instelbare en opklapbare  
armleggers met soft top armpads, zware aluminium gepolijste 5teens kruisvoet Ø710mm. en  
5 stuks dubbele, heavy duty zachte zwenkwielen voor een harde ondergrond.
 
Afmeting rugleuning: 640x500mm.(hxb)
Afmeting zitting: 500x480mm.(bxd)
Stoffering: hoofd- , schouder- , rug- , en zitvlak delen in vocht regulerende en ventilerende zwarte  
Staccato 24/7 stof met een uitermate hoge slijtageweerstand. Ondersteunende zijvlakken in  
1e klas zacht leder, naden dubbel gestikt, kleur diep zwart.
 
De BMA Secur24/7Basic stoel voldoet aan alle criteria als gesteld in geldende normen en aan  
NEN-EN1335.

Secur24Exclusive is standaard leverbaar in onderstaande stoffering:
Middenvlak Camira 24/7 div.kleuren / zijvlakken zacht leder zwart
Middenvlak Staccato 24/7 zwart / zijvlakken zacht leder zwart
Middenvlak zacht leder zwart / zijvlakken zacht leder zwart
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Art.nr. 4428SEC24E1.8K
BMA ergonomische 24/7 werkstoel Secur24Exclusive 8K.
Voorzien van, anatomisch en extra gevormde, hoge en brede rugleuning en zitting met extra  
ondersteuning op schouders en bovenbenen.
 
De rug- en zitkussens zijn uitgevoerd met drukpunt ondersteunend en vocht regulerend  
koudschuim vulling die met een hoge ventilerende eigenschap zorg draagt voor een efficiënt hoge 
functionaliteit in optimaal zitcomfort bij langdurig zittend werk.
 
Rugleuning geprofileerd met volledig ondersteunende zijvlakken en geïntegreerde in diepte  
verstelbare lendesteun is traploos in neigingshoek instelbaar van -12° tot +22°.
 
Hoofdsteun met verwijderbare (uitwasbare) hoes is in de hoogte verstelbaar van 0-120mm. en 
diepte instelbaar van 0-100mm. Vulling hoofdsteun is eveneens met het drukpunt ondersteunen-
de, vocht regulerende en ventilerende koudschuim materiaal uitgevoerd.
 
Zitting voorzien van een kantelmechaniek voor passieve en/of actieve zithoekinstelling tussen  
-5° en +15°. Het zeer solide kantelmechaniek wordt met een individueel instelbare drukveer  
ondersteund en is op persoonlijke voorkeur regelbaar voor een tegendruk van 40 – 150kg. 
Zithoogte instelling traploos van 410-530mm. Zitdiepte verstelling 380-480mm. Inclusief in  
hoogte, breedte en diepte instelbare armleggers met draaibare soft top armpads, zware  
aluminium gepolijste 5teens kruisvoet Ø710mm. en standaard 5 stuks dubbele, heavy duty zachte 
zwenkwielen voor een harde ondergrond.
 
Afmeting rugleuning: 640x500mm. (hxb)
Afmeting zitting: 500x480mm. (bxd)
Stoffering: hoofd-, schouder-, rug-, en zitvlak delen in vocht regulerende en ventilerende zwarte  
Staccato 24/7 stof met een uitermate hoge slijtageweerstand. Ondersteunende zijvlakken in  
1e klas zacht leder, naden dubbel gestikt, kleur diep zwart.
 
De BMA Secur24/7Basic stoel voldoet aan alle criteria als gesteld in geldende normen en aan  
NEN-EN1335. Overige normen zie technische specificaties.

Secur24Exclusive is standaard leverbaar in onderstaande stoffering:
Middenvlak Camira 24/7 div.kleuren / zijvlakken zacht leder zwart
Middenvlak Staccato 24/7 zwart / zijvlakken zacht leder zwart
Middenvlak zacht leder zwart / zijvlakken zacht leder zwart
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Art.nr. 4428SEC24E1.8F
BMA ergonomische 24/7 werkstoel Secur24Exclusive 8F.
Voorzien van, anatomisch en extra gevormde, hoge en brede rugleuning en zitting met extra  
ondersteuning op schouders en bovenbenen.
 
De rug- en zitkussens zijn uitgevoerd met drukpunt ondersteunend en vocht regulerend  
koudschuim vulling die met een hoge ventilerende eigenschap zorg draagt voor een efficiënt hoge 
functionaliteit in optimaal zitcomfort bij langdurig zittend werk.
 
Rugleuning geprofileerd met volledig ondersteunende zij-vlakken en geïntegreerde in diepte  
verstelbare lendesteun is traploos in neigingshoek instelbaar van -12° tot +22°.
 
Hoofdsteun met verwijderbare (uitwasbare) hoes is in de hoogte verstelbaar van 0-120mm.  
en diepte instelbaar van 0-100mm. Vulling hoofdsteun is eveneens met het drukpunt ondersteu-
nende, vocht regulerende en ventilerende koudschuim materiaal uitgevoerd.
 
Zitting voorzien van een kantelmechaniek voor passieve en/of actieve zithoekinstelling tussen  
-5° en +15°. Het zeer solide kantelmechaniek wordt met een individueel instelbare drukveer  
ondersteund en is op persoonlijke voorkeur regelbaar voor een tegendruk van 40 – 150kg. 
Zithoogte instelling traploos van 410-530mm. Zitdiepte verstelling 380-480mm. 
Inclusief opklapbare en in hoogte verstelbare armleggers soft top armpads, zware aluminium  
gepolijste 5teens kruisvoet Ø710mm. en standaard 5 stuks dubbele, heavy duty zachte  
zwenkwielen voor een harde ondergrond.
 
Afmeting rugleuning: 640x500mm. (hxb) 
Afmeting zitting: 500x480mm.(bxd) 
Stoffering: hoofd- , schouder- , rug- , en zitvlak delen in vocht regulerende en ventilerende zwarte  
Staccato 24/7 stof met een uitermate hoge slijtageweerstand. Ondersteunende zijvlakken in  
1e klas zacht leder, naden dubbel gestikt, kleur diep zwart.
 
De BMA Secur24Basic stoel voldoet aan alle criteria als gesteld in geldende normen en aan  
NEN-EN1335. Overige normen zie technische specificaties.

Secur24Exclusive is standaard leverbaar in onderstaande stoffering:

Middenvlak Camira 24/7 div.kleuren / zijvlakken zacht leder zwart 
Middenvlak Staccato 24/7 zwart / zijvlakken zacht leder zwart
Middenvlak zacht leder zwart / zijvlakken zacht leder zwart
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Art.nr. 4428SEC24B10 
Optionele zitdiepte instelling, zitting is 380-480mm.
In diepte verschuifbaar en op een telescoopgeleiding 
in gewenste stand blokkeerbaar. 

Opties:

Art.nr. 4428HOLST… 
Meerprijs leer beschermer  “holster protect“ op  
modellen Basic 8K en 8F

Art.nr. 4428SEC24ONK…
Meerprijs hoofdsteun. Exclusive i.p.v. Basic ….

Stoffering geheel Staccato

Voorbeeld Secur24Basic in combinatie 
stoffering Staccato/Leder

Stoffering
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BEELDSCHERM WERKZAAMHEDEN

De Axia Plus 24/7 en Axia Max 24/7 zijn beeldschermstoelen met  
optimaal ergonomisch zitcomfort. De extra grote stervoet zorgt voor 
verhoogde stabiliteit. De multi-instelbare hoofdsteun en intuïtieve  
bediening maken deze stoelen ideaal voor intensief beeldschermwerk 
in bijvoorbeeld:
• Call centers en dealingrooms
• Recepties

Axia Max 24/7 / Axia Plus 24/7 zijn optioneel uit te breiden met:

Beschermhoes 
met logo

Coathanger Oppompbare 
bekkensteun*

Smart Technologie*

Accessoires
Hoofdsteun
Coathanger
(Beklede) multi verstelbare armleggers
Hoofdsteun hygiënedoekjes
Hoofdsteun beschermhoes (te voorzien van eigen logo)
ESD-uitvoering
Smart Technologie*
Rugkussen uit te voeren met oppompbare bekkensteun*
Footform™
*van toepassing op Axia Plus 24/7
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Axia® Plus 24/7
Door het slimme “Click-on, Click-off”systeem vervangt u de kussens in 
een handomdraai 

Voorzien van rughoogte verstelling

(Medische) maatwerkoplossingen mogelijk

Optimale lichaamsondersteuning tijdens intensief beeldschermwerk



Richtprijzen zijn exclusief BTW. Model en prijswijzigingen voorbehouden recht fabrikant.

Smart Technologie*

* van toepassing op Axia Plus 24/7

BMA Axia PLUS ergonomische 24/7 werplekstoelen 
Art.nr. 4428AXPH24LZ01
BMA 24uurs ergonomische werkstoel model Axia Plus 24/7.

Voorgevormde rugleuning met lumbaal steun en zitting van 400-550mm. in hoogte en +5° tot -14° nei-
gingshoek instelbaar.

Rugleuning separaat in neigingshoek en hoogte instelbaar.

Hoofdsteun 100mm. in hoogte en 110° torsiehoek instelbaar met afneembare hygiënische hoes in stof.

Zitting en rug in één mechaniek kantelbaar voor optimale ondersteuning van rug, bekken en lumbaal streek,  
tegengewicht eenvoudig corrigeerbaar op persoonlijk gewicht.

Rughoek 15° separaat kantelbaar

Dubbel schanier mechaniek in zitting voor betere ondersteuning van de bovenbenen en knieholten. 

Zitting 60mm. in diepte instelbaar, voorzien van koudschuim vulling met vocht- en temperatuur regulerende  
eigenschap en drukpunt ondersteuning. 

Stoffering naar keuze met hoge slijtage weerstand:
Camira 24/7, 500.000 Rubs Martindale | Staccato 24/7 1.500.000 Rubs Martindale | 1e klas zacht leder, 
Trento (1).

Gewichtsinstelling 40-170kg. middels bediening aan de voorzijde midden onder de zitting.

Inclusief set Multi armleggers in hoogte breedte en diepte instelbaar: 
Hoogte 200-310mm. boven de zitting | Breedte 360-530mm. buiten zitting | Diepte 40mm. voor / achter-
waarts.| Inclusief Softtop armpads.

Aluminium gepolijste voetkruis Ø650mm. met 5 zachte wielen 7M voor een harde ondergrond, frame 
zwart gecoat.
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Zitting en rug in één mechaniek kantelbaar voor optimale ondersteuning 
van rug, bekken en lumbaal streek, tegengewicht eenvoudig corrigeerbaar 
op persoonlijk gewicht. Rughoek 15° separaat kantelbaar. Dubbel schanier  
mechaniek in zitting voor betere ondersteuning van de bovenbenen en  
knieholten. Zitting 60mm. in diepte instelbaar, voorzien van koudschuim  
vulling met vocht- en temperatuur regulerende eigenschap en drukpunt  
ondersteuning. 

Stoffering Cleanroom:
Stoffering Mano S kunstleder voorzien van HEPA filters welke bij gaan zitten 
of verzitten de vrijgekomen lucht van stof zuiveren. Testmethode conform 
ISO 14644-1 : klasse specificatie 3
Stoffering ESD:   
Stoffering Fame 60999 ESD achterzijde rugleuning en hoofdsteun  
doorgestoffeerd.

Gewichtsinstelling 40-170kg. middels bediening aan de voorzijde midden  
onder de zitting.

Inclusief set Multi armleggers in hoogte breedte en diepte instelbaar: 
Hoogte 200-310mm. boven de zitting
Breedte 360-530mm. buiten zitting
Diepte 40mm. voor / achterwaarts.
Inclusief Softtop armpads.

Aluminium gepolijste voetkruis Ø650mm. 5 zachte wielen voor een 
harde vloerbedekking bij Cleanroom uitvoering model 7M ø65mm. 
bij ESD uitvoering ESD wielen. Frame zwart gecoat.

Smart Technologie*
* van toepassing op Axia Plus 24/7

BMA Axia PLUS ergonomische 24/7 Cleanroom – ESD stoel
Frauenhofer Instituut gecertificeerd

Art.nr. 4428AXPH24ZCLR
BMA 24uurs ergonomische werkstoel model Axia Plus 24/7 Clean Room.

Art.nr. 4428AXPH24ZESD
BMA 24uurs ergonomische werkstoel model Axia Plus 24/7 ESD.
 
Voorgevormde rugleuning met lumbaal steun en zitting van  
400-550mm. in hoogte en +5° tot -14° neigingshoek instelbaar. 
Rugleuning separaat in neigingshoek/hoogte instelbaar. 
Hoofdsteun 100mm. in hoogte en 110° torsiehoek instelbaar met  
afneembare hygiënische hoes.
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De stoel heeft een extra hoge rugleuning die aan voor- en  
achterzijde gestoffeerd is

Voorzien van een traploze, in diepte verstelbare bekkensteun 

Uitermate geschikt voor lange mensen

Net als Axia Plus 24/7 voorzien van extra dikke zitkussens

Axia® Max 24/7

www.burensystems.com
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BMA Axia MAX ergonomische 24/7 werplekstoelen 

Art.nr. 4428AXMH24ZC01 
BMA 24uurs ergonomische werkstoel model AXIA MAX 24/7. Voorgevormde rugleuning met  
verstelbare lumbaal steun en zitting in neigingshoek instelbaar. Hoofdsteun in hoogte en torsiehoek 
instelbaar met afneembare hygiënische hoes in stof. Zitting en rug in één mechaniek kantelbaar 
voor optimale ondersteuning van rug, bekken en lumbaal streek. Tegengewicht eenvoudig instelbaar 
op persoonlijk gewicht. Dubbel scharnier mechaniek in zitting voor betere ondersteuning van de  
bovenbenen en knieholten. Koudschuim vulling met vocht- en temperatuur regulerende eigenschap, 
inclusief drukpunt ondersteuning. Hoofdsteun 110° roteerbaar en 100mm. in hoogte verstelbaar.

Zit hoogte traploos instelbaar van 400-550mm. met gasveer bediening aan beide zijden.

Zitdiepte instelbaar van 380-480mm. met bediening aan beid zijden van de zitting. 

Zithoek instelbaar +5° / -14° met bediening aan beide zijden van de zitting. Rughoek 15° kantelbaar.

Gewichtsinstelling 40-170kg. middels bediening aan de voorzijde midden onder de zitting.

Inclusief set Multi armleggers in hoogte breedte en diepte instelbaar:
Hoogte 200-310mm. boven de zitting
Breedte 360-530mm. buiten zitting
Diepte 40mm. voor / achterwaarts.
Inclusief Softtop armpads.

Aluminium gepolijste voetkruis Ø650mm. met 5 harde wielen voor een zachte ondergrond, frame 
zwart gecoat.

Stoffering naar keuze met hoge slijtage weerstand:
Camira 24/7, 500.000 Rubs Martindale 
Staccato 24/7 1.500.000 Rubs Martindale
1e klas zacht leder, Trento (1).

Art.nr. 4428AXM24ZC01 
BMA 24uurs ergonomische werkstoel model
AXIA MAX 24/7.
Idem als boven echter zonder hoofdsteun.
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COMBINATIE WERKZAAMHEDEN

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

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

Beschermhoes 
met logo

In hoogte 
verstelbaar

Holster protect Smart technologie

Accessoires
Hoofdsteun
Coathanger
(Beklede) multi verstelbare armleggers
(Beklede) wegklapbare en/of hoogte verstelbare armleggers
Hoofdsteun hygiënedoekjes
Hoofdsteun beschermhoes (te voorzien van eigen logo)
Leerbeschermer/holster protect
Beschermhoes ten behoeve van de rug en zitting
ESD-uitvoering
Smart technologie
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Altijd de juiste en constante ondersteuning van de rug door het beweegbare 
middendeel van het rugkussen

Met verstelbare bekkensteun voor passende ondersteuning van het bekken

Leverbaar met 4 verschillende armleggers voor optimale ondersteuning

Axia® Focus 24/7
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De eerste 24/7 stoel die NPR1813 gecertificeerd is

Aan te passen aan het type intensieve werkzaamheden

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

Optioneel te voorzien van een holster protect (leerbeschermer)

Axia® Focus 24/7
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Specificaties

Secur24 Basic Secur24 Exclusive Plus 24/7 Max 24/7 Focus 24/7

Zithoogte 41-53 cm. 41-53cm. 40-55cm. 40-55cm. 40-55cm.
Zitdiepteverstelling Optioneel 38-48cm. 38-48cm. 38-48cm. 38-48cm.
Zithoek +5°/-14° +5°/-14° +5°/-14° +5°/-14° +5°/-14°
Rughoekverstelling -12°/+22° 12°.+22° 15° 15° 15°
In hoogte verstelbare bekkensteun - 6cm. 6cm. - 6cm.
In diepte verstelbare bekkensteun • • Optioneel • Auto
Gewichtsinstelling 40-150kg. 40-150kg. 40-135kg. 40-135kg. 40-150kg.
Belastbaar gewicht 200kg. 200kg. 170kg. 170kg. 200kg.
Hoofdsteun • Exclusive optioneel • Optioneel Optioneel Optioneel
Beschermhoes voor hoofdsteun • • • • •
Hygienedoekjes voor hoofdsteun Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel
Multi-armleggers Optioneel Optioneel • • •
XL-multi armleggers Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel
Wegklapbare armleggers • • - - Optioneel
Wegklap/hoogte verstelbare armleggers Optioneel Optioneel - - Optioneel
Extra grote stervoet (ø71cm.) • • • • •
Verzwaard mechaniek • • • • •

Smart technologie - - Optioneel - Optioneel
Coathanger Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel
Beschermhoes rug Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel
Beschermhoes zitting Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel
Holsterprotect/leerbeschermer Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel
ESD versie Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel
3 jaar volledige garantie • • • • •
Restwaarde garantie • • • • •



Richtprijzen zijn exclusief BTW. Model en prijswijzigingen voorbehouden recht fabrikant.

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 hoofdsteunen. En naast de standaard onderdelen is er ook een uitgebreid assortiment aan 
maatwerkoplossingen. 
Bijvoorbeeld als u medische klachten heeft. Voor meer informatie en advies op maat, kunt u contact opnemen met onze afdeling 
Customer Service.

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 onderhoudsadviezen 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 Camira 24/7+ (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 specifieke 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.

Aanvullende services en garantie
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Axia FOCUS ergonomische 24/7 werkplekstoelen.
Art.nr. 4428AXF8NZLS
BMA 24uurs ergonomische werkstoel model Axia Focus 8K.

Voorgevormde rugleuning met “Dynamic Pelvis Support” beweegbaar middendeel met apart verstel-
bare bekkensteun voor een permanente ondersteuning over de volledige rug van de gebruik(st)er.

Rugleuning is in hoogte en neigingshoek instelbaar. Hoofdsteun in hoogte en torsiehoek instelbaar 
voorzien van afneembare en uitwasbare hoofdsteunhoes.

Zitting en rug in één mechaniek kantelbaar voor optimale ondersteuning van rug, bekken en lumbaal 
streek, tegengewicht eenvoudig corrigeerbaar op persoonlijk gewicht. Dubbel schanier mechaniek in 
zitting voor betere ondersteuning van de bovenbenen en knieholten.

Zithoogte traploos instelbaar van 400-550mm. gasveer ON-4F.

Zitting 60mm. in diepte instelbaar. 

Koudschuim vulling met vocht-/temperatuurregulerende eigenschap, voorzien van drukpunt  
ondersteuning. 

Stoffering zijpanelen in zwart zacht leder middendeel in Staccato 24/7 zwarte stof, slijtageweestand 
van 1.500.000 Rubs Martindale naden dubbel gestikt, kleur diep zwart.

Armleggers ON-8K-ZW-SET: 5D Multi verstelbare armleggers; in hoogte, diepte, zijwaarts, breedte 
instelbaar en draaibaar. 

Vijfteens aluminium gepolijst onderstel Ø700mm. model ON-5S inclusief 5 stuks grote zachte wielen 
ON-7M voor een harde ondergrond. 

De Axia Focus voldoet aan Ansi Bifma, NEN-EN1335, NPR 1813 en BS5459.

Met of zonder hoofdsteun leverbaar.

Axia FOCUS
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Art.nr. 4428AXF8FZLS
BMA 24uurs ergonomische werkstoel model Axia Focus 8F.

Voorgevormde rugleuning met “Dynamic Pelvis Support” beweegbaar middendeel met apart verstel-
bare bekkensteun voor een permanente ondersteuning over de volledige rug van de gebruik(st)er.

Rugleuning is in hoogte en neigingshoek instelbaar. Hoofdsteun in hoogte en torsiehoek instelbaar 
voorzien van afneembare en uitwasbare hoofdsteunhoes.

Zitting en rug in één mechaniek kantelbaar voor optimale ondersteuning van rug, bekken en lumbaal 
streek, tegengewicht eenvoudig corrigeerbaar op persoonlijk gewicht. Dubbel schanier mechaniek in 
zitting voor betere ondersteuning van de bovenbenen en knieholten.

Zithoogte traploos instelbaar van 400-550mm. gasveer ON-4F.

Zitting 60mm. in diepte instelbaar. Koudschuim vulling met vocht-/temperatuur- regulerende eigen-
schap, voorzien van drukpunt ondersteuning. 

Stoffering zijpanelen in zwart zacht leder middendeel in Staccato 24/7 zwarte stof, slijtageweestand 
van 1.500.000 Rubs Martindale naden dubbel gestikt, kleur diep zwart.

Armleggers 8F armleggers: in hoogte/neiginghoek verstelbaar en opklapbaar. 

Vijfteens aluminium gepolijst onderstel Ø700mm. model ON-5S inclusief 5 stuks grote zachte wielen 
ON-7M voor een harde ondergrond. 

De Axia Focus voldoet aan Ansi Bifma, NEN-EN1335, NPR 1813 en BS5459.

Met of zonder hoofdsteun leverbaar.

Axia FOCUS
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Axia Pro ergonomische kantoorstoelen
Art.nr. 4428AXPRZ5YAP
Axia Pro ergonomische bureaustoel model Pro ON 5Y AP.

Ergonomisch gevormde hoge rugleuning en zitting voorzien van koudschuim vulling met vocht- en 
temperatuur regulerende  eigenschap inclusief drukpunt ondersteuning.

Zithoogte middels gaslift van 400-550mm. 
Rugleuning hoogte instelbaar van 170-230mm. boven de zitting.
Zitdiepte instelbaar van 380-480mm. 
Zithoek instelbaar -5° - + 14° 
Gewichtsinstelling van 40 – 135kg.
Armleggers in hoogte instelbaar van 200-310mm. boven de zitting.
Armleggers in breedte instelbaar van 360-530mm. en 40mm. in diepte instelbaar.

Stoffering naar keuze met hoge slijtage weerstand:
Camira 24/7, 500.000 Rubs Martindale 
Staccato 24/7 1.500.000 Rubs Martindale
1e klas zacht leder, Trento (1).

Vijfteens voetkruis Ø650mm. met 5 grote dubbele zwenkwielen voor harde vloerbedekking in  
gepolijst aluminium.

Axia PRO
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De Axia Visit vergader- en bezoekersstoel is uitermate geschikt voor verdaderruimtes,  
presentatieruimtes en als bijzetstoel op de werkplek. Tijdens vergaderingen, besprekingen en  
presentaties is comfortabel zitten van groot belang. De Axia Visit biedt deze comfortabele en  
optimale ondersteuning, waardoor langdurig zitten gelijk is aan ergonomisch comfortabel zitten.
De Axia Visit sluit in vormgeving, kwaliteit en zitcomfort aan bij de Axia collectie. De Axia Visit biedt 
een hoge kwaliteit en optilaal zitcomfort. De fraai vormgegeven rugbeugel en het karakteristieke 
sledeframe geven de Axia Visit een buitengewoon hoogwaardige en elegante uitstraling.

De Axia Visit sluit in vormgeving, kwaliteit en zitcomfort aan bij de Axia collectie. De Axia Visit biedt 
een hoge kwaliteit en optilaal zitcomfort.
De fraai vormgegeven rugbeugel en het karakteristieke sledeframe geven de Axia Visit een  
buitengewoon hoogwaardige en elegante uitstraling.

De bezoekersstoel is geheel in harmonie met de vormgeving van de Axia beeldschermstoelen.  
Een eigen vormgeving die gebaseerd is op eenvoud en functionaliteit. De zitting gemakkelijk af te 
klikken en is hierdoor eenvoudig te vervangen.

Uitvoering van de Axia Visit

De gietstukken van de Axia Visit zijn verkrijgbaar in de volgende vier uitvoeringen:
Verchroomd / Aluminium gecoat / Zwart gecoat/ Aluminium gepolijst

Maatvoering Axia Visit
Zithoogte: 46cm. / Rughoogte: 86cm. / Armleggerhoogte: 66,5cm. / Breedte: 58cm.

Voor de Axia Visit zijn er ook nog de volgende keuze mogelijkheden:
met of zonder armleggers / met of zonder glijdoppen (voor harde of zachte vloer)

Het frame van de Axia Visit is verkrijgbaar in de volgende 3 uitvoeringen:
Verchroomd / Aluminium gecoat / Zwart gecoat

Al deze uitvoeringen van gietstukken en frames van de Axia Visit zij met elkaar te combineren en te 
variëren waadoor er een breed scala aan keuzemogelijkheden is.

Axia Visit
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RH ergonomische CAD stoel model RH 4 Exclusive met verstelbare hoofdsteun.
Art. nr. 4187L4EX…

Standaard voorzien van hoge voorgevormde rugleuning + zitting, synchroon schommelmechaniek + 
neiging rugleuning, luchtlende steun, zitdiepte verstelling en stervoet 5S, Ø71cm. van zwart gelakt 
aluminium met 7P wielen Ø65mm. voor zachte vloeren. 

Rugleuning RH4: breedte 45cm. hoogte 63cm. in hoogte verstelbaar van 15-25cm. in neigingshoek 
instelbaar van achterover -13° tot voorover + 5°. 

Zitting RH4, breedte 47cm. diepte 48cm. zitdiepte 6cm. verstelbaar Zithoek compleet in neiging 
instelbaar achterwaarts -15° en voorwaarts + 4°. Zithoogte: ca. 43,5-55cm. 

Breedte tussen de armleggers 37-54cm. diepte armleuningen 8E versteltraject 8cm. armleuning 8S 
is draaibaar lengte standaard armleuningen 24x8cm. 
Hoogte armleuningen 23-31cm. Maximale belastbaarheid: 150-160kg. 

Stoffering: naar keuze PG 1-6.

Art.nr. 41898SXL00
8S XL Armleuningen,  
extra groot met 
zwart leer bekleed. 
Afmeting: dikte 35mm. 
lengte 280mm. 
breedte 120mm. 
Hoogte en breedte instelbaar, 
armpad is 360° draaibaar.

Art.nr. 41898E0000 
RH 8E armleuningen, 
verstelbaar in hoogte, 
diepte en breedte. 
Armleuninghoogte 
boven zitting 230-310mm.

Art.nr. 41898S0000
RH 8S armleuningen, 
draaibaar, verstelbaar in 
hoogte en breedte. 
Armleuninghoogte 
boven zitting 230-310mm.

RH Logic 4 Exclusive ergonomische 24/7 stoel
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Art. nr. 4189L300….

RH ergonomische 24/7 stoel model RH Logic 300-24/7 met verstelbare hoofdsteun.

Dit model is getest en goedgekeurd ten behoeve van 24uurs gebruik ISO 7173:1989

Standaard voorzien van medium voorgevormde rugleuning + zitting met opengewerkte extra koudschuim vulling voor 
een verbeterde ventilatie. Voorzien van  synchroon schommelmechaniek + neiging rugleuning, luchtlende steun, zitdiepte 
verstelling en stervoet 5S, Ø71cm. van zwart gelakt aluminium met 7P wielen Ø65mm. voor zachte vloeren. Rugleuning 
RH300: breedte 44cm. hoogte 51cm. in hoogte verstelbaar van 15-25cm. in neigingshoek instelbaar van achterover 
-13° tot voorover + 5°. Zitting RH4, breedte 47cm. diepte 48cm. zitdiepte 6cm. verstelbaar Zithoek compleet in neiging  
instelbaar achterwaarts -15° en voorwaarts + 4°. Zithoogte: ca. 41-53cm. 
Breedte tussen de armleggers 37-54cm. diepte armleuningen 8E  
versteltraject 8cm. armleuning 8S is draaibaar lengte standaard  
armleuningen 24x8cm. Hoogte armleuningen 23-31cm. 
Maximale belastbaarheid: 150-160kg. 
Stoffering: naar keuze PG 1-6 stof of leder.

Vijf uitvoeringen: 
Logic 300 standaard bureaustoel stoffering PG 1-6.
Logic 300 Comfort bureaustoel stoffering 1-6 met extra vulling en betere ventilatie.
Logic 300-24/7 stoel in Camira of lederen stoffering met extra vulling en betere ventilatie.
Logic 300 Elegance bureaustoelstof PG 1-6 extra vulling en betere ventilatie, rug gestoffeerd.
Logic 300 ESD stoel stof ESD / IEC 61340-2-3 section 11 Test Report, SP Method 2472.

RH Logic 300 ergonomische 24/7- Bureau- ESD stoel
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RH ergonomische 24/7 stoel model RH Logic 400-24/7 met verstelbare hoofdsteun.
Art. nr. 4189L400….

Dit model is getest en goedgekeurd ten behoeve van 24uurs gebruik ISO 7173:1989

Standaard voorzien van hoge voorgevormde rugleuning + zitting met opengewerkte extra  
koudschuim vulling voor een verbeterde ventilatie. 
Voorzien van  synchroon schommelmechaniek + neiging rugleuning, luchtlende steun,  
zitdiepte verstelling en stervoet 5S, Ø71cm. van zwart gelakt aluminium met 7P wielen Ø65mm.  
voor zachte vloeren. 

Rugleuning RH400: breedte 44cm. hoogte 62cm. in hoogte verstelbaar van 15-25cm. 
in neigingshoek instelbaar van achterover -13° tot voorover + 5°. 

Zitting RH4, breedte 47cm. diepte 48cm. zitdiepte 6cm. verstelbaar. 
Zithoek compleet in neiging instelbaar achterwaarts -15° en voorwaarts + 4°. 
Zithoogte: ca. 41-53cm. 

Breedte tussen de armleggers 37-54cm. diepte armleuningen 8E versteltraject 8cm. 
Armleuning 8S is draaibaar lengte standaard armleuningen 24x8cm. 
Hoogte armleuningen 23-31cm. 

Maximale belastbaarheid: 150-160kg. 
Stoffering: naar keuze PG 1-6 stof of leder.

Vijf uitvoeringen: 
Logic 400 standaard bureaustoel stoffering PG 1-6.
Logic 400 Comfort bureaustoel stoffering 1-6 met extra vulling en betere ventilatie.
Logic 400-24/7 stoel in Camira of lederen stoffering met extra vulling en betere ventilatie.
Logic 400 Elegance bureaustoelstof PG 1-6 extra vulling en betere ventilatie, rug gestoffeerd.
Logic 400 ESD stoel stof ESD / IEC 61340-2-3 section 11 Test Report, SP Method 2472.

RH Logic 400 ergonomische 24/7- Bureau- ESD stoel
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Opties Logic 300/400:

Art.nr. 41898SXL00
8S XL Armleuningen, 
extra groot met zwart leer bekleed.
Afmeting: dikte 35mm. 
lengte 280mm. breedte 120mm. 
Hoogte en breedte instelbaar, 
armpad  is 360° draaibaar.

Art.nr. 418924003569
RH Logic 400 XL zitting 24/7 49x52cm.(bxd)

Art.nr. 41898E0000 
RH 8E armleuningen, 
verstelbaar in hoogte, 
diepte en breedte. 
Armleuninghoogte 
boven zitting 230-310mm.

Art.nr. 41895XP0000
Stervoet 5XP aluminium gepolijst

Art.nr. 41895X00000
Stervoet 5X aluminium zwart gelakt

Art. nr. 4189150200/300 
RH Logic 400 verstelbare 
neksteun in stof of leder.

Art.nr. 4189MER905005
Contrasterende stiksels 905005

Art.nr. 41898S0000
RH 8S armleuningen, 
draaibaar, verstelbaar 
in hoogte en breedte. 
Armleuninghoogte 
boven zitting 230-310mm.
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RH Mereo ergonomische werkstoel model 220 Zilver. 
Art.nr. 4187MER220F1

*Voorgevormde rugleuning met lumbaal steun en zitting van 390-520mm. in hoogte en 10° in  
  neigingshoek instelbaar.

*Rugleuning 630x470mm.(hxb) separaat in kantelhoek en hoogte instelbaar.

*Zitting en rug in één mechaniek kantelbaar voor optimale ondersteuning van rug, bekken en  
  lumbaalstreek, tegengewicht eenvoudig corrigeerbaar op persoonlijk gewicht.

*Rughoek 15° separaat kantelbaar.

*Dubbel scharnier 2PP mechaniek in zitting voor betere ondersteuning van de bovenbenen en  
  knieholten. 

*Zitting 100mm. in diepte instelbaar, voorzien van koudschuim vulling met vocht- en temperatuur 
regulerende eigenschap en drukpunt ondersteuning. 
Afmeting zitting: 480x470mm.(bxd) 

*Stoffering naar keuze: 
  PG1: Xtreme
  PG2: Fame
  PG3: Remix-Nexus-Gaja Classic-24/7-Steel Cut Trio
  PG4: Comfort
  PG6: Antigo Soft-Elmo Soft Piqué (leder)

*Gewichtsinstelling 40-150kg. middels bediening  
  aan de voorzijde midden onder de zitting.

*Inclusief set armleggers in hoogte en breedte  
  instelbaar: 
  Hoogte 200-300mm. boven de zitting
  Breedte 360-510mm. buiten zitting
  Diepte 40mm. voor / achterwaarts.
  Inclusief Softtop armpads.

*Aluminium zilvergrijs gelakt voetkruis 5T
 met 5 harde wielen Ø65mm. voor een zachte  
  ondergrond.

*Optioneel met verstelbare hoofdsteun leverbaar.

RH Mereo 220 ergonomische bureaustoel 
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Dit is 2PP
2PPTM verwijst naar de twee scharnierpunten in het lichaam: in uw heupen en knieën. Bij de RH Mereo vallen deze 
twee scharnierpunten van de stoel perfect samen met de scharnierpunten van uw lichaam. Dit zorgt ervoor dat 
uw lichaam altijd een rechte zithouding aanneemt, met een natuurlijke s-vorm in de wervel. Tegelijkertijd kunt u 
uw zithouding eenvoudig variëren, zonder dat u de basisinstellingen van uw stoel, zoals de zitting, armleggers en  
rugleuning, hoeft te verstellen.

Dankzij de scharnierpunten bij de knie- en heupgewrichten kunt u comfortabel voorover zitten met uw voeten op de 
vloer en met een goede ondersteuning van de onderrug, zonder dat u de hoogte van de zitting of de rugleuning hoeft 
te verstellen. Door de dynamische ergonomie wordt u voorzien van zuurstof en energie. Hierdoor blijft u optimaal 
presenteren. Dag in, dag uit.

2PPTM betekent actief zitten

De RH Moreo is in een handomdraai aan te passen aan uw lichaam:
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NEKSTEUN
Slanke en functionele neksteun.
Eenvoudig aan te passen.

RUGLEUNING
Het Tvedt-kussen tussen de schouderbladen 
zet aan tot beweging en een rechte zithouding.

VORMGEVING RUGLEUNING
Hoog en smal. De gebogen rugleuning biedt steun aan 
de heupen en onderrug. De licht gebogen vorm onder-
steunt de gehele rug bij een rechte zithouding, waardoor 
de armen en schouders vrijuit kunnen bewegen.

INSTELKNOPPEN
Gebruiksvriendelijke en intuïtieve vormgeving en plaatsing. 
De stoel is eenvoudig individueel in te stellen.

ZITTINGMECHANISME
Traploos voor- en achterwaarts bewegen

TOEKOMSTGERICHT
Efficiënt gebruik van materialen, duurzaam, 
lange levensduur, voorzien van EPD- en 
GREENGUARD-certificering.

ARMLEGGER
Eenvoudig achteraf te monteren.

VORMGEVING ZITTING
De aflopende zitting vermindert de druk op de 
bovenbenen en beperkt de kniebeweging bij 
achteroverleunen. De achterkant is verhoogd 
zodat het bekken in de juiste stand komt te 
staan.

ONDERSTEL
Verhoogd onderstel met gebogen poten, waar-
door de stoel stevig op de grond blijft staan.
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Extend 100 Medium rugleuning.
Rugleuning + zittng tegelijk kantelbaar.

Extend 120 Hoge rugleuning.
Rugleuning + zittng tegelijk kantelbaar.

Extend 200 Medium rugleuning.
Rugleuning + zitting naar keuze tegelijk kantelbaar en  
onafhankelijk kantelbaar.

Extend 220 Hoge rugleuning. 
Rugleuning + zitting naar keuze tegelijk kantelbaar.
De RH Extend is een individueel instelbare bureaustoel met veel in- en  
verstelmogelijkheden. De basisinstellingen hoeft u in principe 
maar één keer te doen. Voorzien van hetzelfde mechanisme als bij  
Logic 3 + 4. 
De 3 PP zittechniek heeft 3 scharnierpunten op die plekken, waar 
het menselijk lichaam zijn natuurlijke scharnieren heeft. Het derde 
scharnierpunt zit in de lendenen, zodat u beweeglijkheid in uw rug 
krijgt. 

Bereikbare ergonomische knoppen regelen uw zit positie. 
Zitdiepte instelling is standaard.
De Extend is volledig recyclebaar (ISO 9001 en ISO 14000).
De hoofdsteun heeft een hoogte-/diepte-/hoek-instelling, en de 
armleuningen zijn hoogte-/breedte en diepte instelbaar. 

De Extend is er in 2 modellen: 
200/220 met hoge rugleuning, 
100/120 met middel hoge rugleuning.

Eigenschappen: Een kantelbare in hoogte en diepte verstelbare neksteun. (optioneel). 
Rugleuning in hoogte en hoek aan te passen al naar gelang uw werkzaamheden. 
De stijfheid van de lendesteun is verkrijgbaar in 2 varianten: 
aangepast aan lichaamsgewicht en werkzaamheden. De zitting is in hoogte en diepte verstelbaar.  
De Extend is tevens uitgevoerd met een schommel mechaniek die de zithoek van de stoel regelt.  
Door de aflopende rand aan de voorzijde, verminderd de druk op de bovenbenen, wat de bloedsomloop  
bevordert. Stervoet standaard in alu metallic met voetensteun.
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RH Extend
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Eigenschappen:
RH Activ200 Heeft een schaalvormige rug met een sterk gemarkeerde lendensteun. Een vlakke zitting met 
een sterk afgeronde voorkant. Rugleuning: Breedte 36cm., hoogte 30cm. Zitting verstelbaar: Breedte 46cm., 
diepte 42cm. Zithoogte Ca. 40 - 53cm.

RH Activ220 Heeft een schaalvormige rug met een sterk gemarkeerde lendensteun. Een naar boven toe smaller wordende rug voor meer bewegingsvrijheid.  
Rugleuning: Breedte 41cm., hoogte 3cm. Zitting verstelbaar: Breedte 48cm., diepte 46cm. Zithoogte Ca. 40 - 53cm.

RH Activ222 Heeft een schaalvormige rug met sterk gemarkeerde lendensteun en extra vulling bovenaan voor steun tussen de  
schouderbladen. Een naar boven toe smaller wordende rug voor meer bewegingsvrijheid. Rugleuning: Breedte 44cm., hoogte 45cm.  
Zitting verstelbaar: Breedte 48cm., diepte 46cm. Zithoogte Ca. 39 - 52cm.

De RH Activ volgt al uw bewegingen, zodat  
u vrij en actief kunt zitten, met toch  
voldoende steun in de lendenen. En dat is zowel  
comfortabel als ergonomisch juist. Het geheim 
is een geavanceerd stoelmechaniek dat een 
vrij en ergonomisch bewegingspatroon creëert 
dat u alleen terugvindt in een RH Activ. 
En het is eenvoudig, u hoeft zich slechts te  
bekommeren om één enkele hendel, die  
makkelijk te verstellen is, zelfs wanneer u in 
de stoel zit! 
De RH Activ is geschikt voor het werken in de 
moderne werkomgevingen van tegenwoordig. 
Dankzij zijn eenvoud is hij ook geschikt als 
stoel voor meerdere gebruikers, indien u met 
meer mensen dezelfde werkplek deelt. 
Een ideale stoel voor kantoor, kassa en balie, 
laboratoria, telewerk, artsen en assistenten, 
etc.

RH Activ 222       

RH Activ 222        

RH Activ

RH Activ 222          
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Eigenschappen:
Taburett Steunstoel met een taboeretzitting. Is ook verkrijgbaar zonder rugleuning. 
Standaard uitgerust met een stervoet van zwart poly-amide en glijdoppen. Rugleuning Breedte 38cm., hoogte 23cm.  
Zitting Diameter 35cm. Zithoogte Ca. 62,5 - 87,5cm. 

Alternativ Bruikbaar als stasteun, resp. borstleunstoel. De smalle borstleuning zorgt voor minder belasting en een grote 
bewegingsvrijheid voor uw armen. Standaard uitgerust met een stervoet van zwart polyamide en glijdoppen. 
Rugleuning: Breedte 22cm., hoogte 26cm. Zitting: Breedte 35cm., diepte 35cm. Zithoogte: Ca. 62,5 - 87,5cm.

Sadel Steunstoel met zadelvormige zitting. Is ook verkrijgbaar zonder rugleuning. 
Standaard uitgerust met een stervoet van zwart polyamide en glijdoppen. Rugleuning: Breedte 38cm., hoogte 23cm.  
Zitting: Breedte 41cm., diepte 38 cm. Zithoogte: Ca. 62,5 - 87,5cm.

Limpan Steunstoel met zitting ”Limpa”. Is ook verkrijgbaar zonder rugleuning. 
Standaard uitgerust met een stervoet van zwart polyamide en glijdoppen. Rugleuning: Breedte 38cm., hoogte 23cm.  
Zitting: Breedte 45cm., diepte 24cm. Zithoogte Ca. 62,5 - 87,5cm.

De RH Support is een systeem van stoelen voor wie steun en minder belasting van rug en benen nodig heeft bij staand werk, zoals 
bv. kassa-, laboratorium-, industrie-, assemblage-, grootkeuken of kapperswerkzaamheden. Of als steun bij een lage werkhoogte  
in bijvoorbeeld onderwijs, industrie- of crèchewerkzaamheden. De Supportserie heeft mogelijkheden tot traploze instelling van  
zitting- en rugleuninghoek. Een breed programma accessoires maakt een flexibele aanpassing aan individuele behoeften en taken 
mogelijk. We presenteren hier vier modelvoorbeelden uit de Supportserie.

Alternative

Taburett Sadel Limpan

RH SUPPORT OOK IN ESD volgens 
IEC61340 UITVOERING LEVERBAAR

RH Support
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RH ESD GECERTIFICEERDE  STOELEN                 
TESTMETHODE CONFORM  IEC61340-2-3 en SP Method 2472
MODELLENREEKS EXTEND-LOGIC 300-400-ACTIV-SUPPORT

RH ESD - Een ergonomische ESD veilige stoel voor de elektronische industrie. 
Stoelen in ESD-uitvoering voor het efficiënt afleiden van statische elektriciteit 
o.a. voor gebruik in de elektronische industrie. Het afleiden gebeurt via de  
rugleuning, zitting, gasveer en kruisvoet naar de wielen en verder naar de vloer. 
De stoelen zijn goedgekeurd volgens SP-methode 2472. Het efficiënt afleiden 
werkt alleen als de stoel wordt gebruikt in een ESD-aangepaste omgeving.
ESD-stoelen geeft betrouwbare bescherming tegen elektrostatische  
ontladingen voor (micro) electronica werkplekken.
De afkorting ESD staat voor 'ElectroStatic Discharge'. Een "gewone" stoel 
met kunststof zitting en rug-leuning kan statische ladingen opwekken en  
apparatuur beschadigen. Een ESD veilige stoel heeft aarding van de zitting en 
de rugleuning naar de geleidende wielen. Geplaatst op een geaarde, geleidende  
vloer of vloermat is de ESD werkstoel geaard en zal statische lading veilig  
afvloeien naar aarde. U merkt daar als gebruiker niets van, bovendien treedt er 
geen verstoring of beschadiging van uw apparatuur op.

RH Extend 200ESD
De RH Extend 200 ESD heeft een kantelfunctie en een rugleuning die afzonderlijk ingesteld kunnen worden. De rugleuning  
kan gekanteld worden afhankelijk van uw individuele voorkeur, zodat dit een uniek instelbare stoel is zonder aan gebruiks- 
vriendelijkheid in te boeten. 

Inclusief beklede rugschaal Rugleuning | Rugleuning medium: breedte 440 mm, hoogte 510 mm | Zitting: breedte 460 mm, 
diepte 470 mm (verstelbaar 60 mm) | Zithoogte: 440-560 mm (4F Logic) | Stervoet van zwart gelakt aluminium (5X zwart) en 
gemakkelijk rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend) |Gewicht: 19 kg.
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RH Extend 220ESD
De RH Extend 220 ESD heeft een kantelfunctie en een rugleuning die afzonderlijk ingesteld kunnen worden. 
De rugleuning kan gekanteld worden afhankelijk van uw individuele voorkeur, zodat dit een uniek instelbare 
stoel is zonder aan gebruiksvriendelijkheid in te boeten. 

Inclusief beklede rugschaal Rugleuning 
Rugleuning large: breedte 440 mm, hoogte 620 mm 
Zitting: breedte 460 mm, diepte 470 mm (verstelbaar 60 mm) 
Zithoogte: 440-560 mm (4F Logic) 
Stervoet van zwart gelakt aluminium (5X zwart) en gemakkelijk 
rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend)
Gewicht: 19,8 kg

RH 300ESD
De standaarduitvoering van de RH Logic 300 ESD is uitgerust met gemakkelijk rollende metalen ESD wielen 
en een kruisvoet uit zwart gelakt aluminium.

Inclusief beklede rugschaal 
Rugleuning RH300: breedte 440 mm, hoogte 510 mm
Zitting RH400: breedte 465 mm, diepte 475 mm (verstelbaar 60 mm)
Zithoogte: 440-560 mm (4F Logic)
Stervoet van zwart gelakt aluminium (5X zwart) en gemakkelijk 
rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend)
Gewicht: 21 kg

RH 300ESD      
De standaarduitvoering van de RH Logic 400 ESD is uitgerust met een met lucht bediende lendensteun,  
gemakkelijk rollende metalen ESD wielen en een kruisvoet uit zwart gelakt aluminium.
Inclusief beklede rugschaal.

Rugleuning RH400 incl. lumbar pump: breedte 440 mm, hoogte 620 mm 
Zitting RH400: breedte 465 mm, diepte 475 mm (verstelbaar 60 mm)
Zithoogte: 440-560 mm (4F Logic)
Stervoet van zwart gelakt aluminium (5X zwart) en makkelijk 
rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend)
Gewicht: 21,8 kg

RH
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Activ 200ESD  RH
RH Activ 200 ESD heeft rugleuning medium ESD en zitting medium. Stervoet van zwart gelakt aluminium (5K) 
en gemakkelijk rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend).

Rugleuning medium ESD: breedte 370 mm, hoogte 295 mm 
Zitting medium: breedte 440 mm, diepte 430 mm 
Zithoogte: 397-527 mm (B) 
Stervoet van zwart gelakt aluminium (5F) en gemakkelijk 
rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend)
Gewicht: 13 kg

RH Activ 220ESD
RH Activ 220 ESD heeft rugleuning large ESD en zitting medium. Stervoet van zwart gelakt aluminium (5K) 
en gemakkelijk rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend).

Rugleuning large ESD: breedte 370 mm, hoogte 430 mm 
Zitting medium: breedte 440 mm, diepte 430 mm 
Zithoogte: 397-527 mm (B) 
Stervoet van zwart gelakt aluminium (5F) en gemakkelijk 
rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend)
Gewicht: 13,6 kg

RH Activ 222ESD
RH Activ 222 ESD heeft rugleuning large ESD en zitting large. Stervoet van zwart gelakt aluminium (5K) en 
gemakkelijk rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend).

Rugleuning large ESD: breedte 370 mm, hoogte 430 mm 
Zitting large: breedte 460 mm, diepte 460 mm 
Zithoogte: 397-527 mm (B) 
Stervoet van zwart gelakt aluminium (5F) en gemakkelijk 
rollende ESD-wielen 7FM (metaal, geleidend)
Gewicht: 13,6 kg

RH
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RH ESD-CLEANROOM GECERTIFICEERDE STOELEN                 
TESTMETHODE CONFORM  IEC61340-2-3 en SP Method 2472
Modellenreeks Activ

RH Activ 220ESD-Cleanroom  
RH Activ 220 ESD Cleanroom heeft 
rugleuning large ESD met zitting 
medium. Stervoet van zwart gelakt 
aluminium (5K) en gemakkelijk 
rollende ESD-wielen 7FM 
(metaal, geleidend).

Rugleuning large ESD Cleanroom: 
breedte 370 mm, hoogte 430 mm 
Zitting medium Cleanroom: breedte 
440 mm, diepte 430 mm 
Zithoogte: 397-527 mm (B) 
Stervoet van zwart gelakt  
aluminium (5F) en gemakkelijk 
rollende ESD-wielen 7FM  
(metaal, geleidend)
Gewicht: 13,6 kg

RH Activ 200ESD-Cleanroom  
RH Activ 200 ESD Cleanroom heeft 
rugleuning medium ESD. 
Cleanroom met zitting medium 
Cleanroom. Stervoet van zwart gelakt 
aluminium (5F) en gemakkelijk 
rollende ESD-wielen 7FM 
(metaal, geleidend).  

Rugleuning medium ESD Cleanroom: 
breedte 370 mm, hoogte 295 mm. Zit-
ting medium Cleanroom: breedte 440 
mm, diepte 430 mm. 
Zithoogte: 397-527 mm (B) 
Stervoet van zwart gelakt  
aluminium (5F) en gemakkelijk 
rollende ESD-wielen 7FM 
(metaal, geleidend)
Gewicht: 13 kg 
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RH CLEANROOM GECERTIFICEERDE STOELEN
SP Method 2472 - Modellenreeks Activ

Cleanroomstoelen van RH in Cleanroom uitvoering zijn gelijk aan de ESD uitvoering alleen zijn deze voorzien van een stoffilter. 
De zitting en rugleuning zijn bekleed met het comfortabele en stofvrije materiaal vav-plast / antistatich vinyl. 
Deze ergonomische stoelen zijn goedgekeurd volgens SP-methode 2472. 

RH Activ 200-Cleanroom  
RH Activ 200 Cleanroom heeft rugleuning medium Cleanroom en zitting medium Cleanroom. 
Standaard met stervoet van zwart gelakt aluminium (5F) en wielen voor harde vloeren.
Rugleuning medium Cleanroom: breedte 370 mm, hoogte 295 mm
Zitting medium Cleanroom: breedte 440 mm, diepte 430 mm
Zithoogte: 397-527 mm (B)
Stervoet van zwart gelakt aluminium 
(5F- ø 590 mm) en wielen voor 
harde vloeren
Gewicht: 13 kg

RH Activ 220-Cleanroom  
RH Activ 220 Cleanroom heeft rugleuning large Cleanroom en zitting medium Cleanroom. 
Standaard met stervoet van zwarte polyamide (5E) en wielen voor harde vloeren.
Rugleuning large Cleanroom: breedte 370 mm, hoogte 430 mm
Zitting medium Cleanroom: breedte 440 mm, diepte 430 mm
Zithoogte: 397-527 mm (B zwart)
Stervoet van zwart gelakt aluminium (5F - ø 590 mm) en wielen 
voor harde vloeren
Gewicht: 13,6 kg
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HÅG H03 330
HÅG H03 330 is een smal model met een gedeeltelijk 
beklede zitting en een lage rugleuning. 
Gaslift met 150 mm interval. Kunststof voetster met 
soort wielen afhankelijk van het vloertype: 
Harde wielen voor zachte vloeren en zachte wielen 
voor harde vloeren. 
Armleggers zijn optioneel leverbaar

HÅG H03 340
HÅG H03 340 heeft een gedeeltelijk beklede 
zitting en medium rugleuning. 
Met de knop aan de rechterkant van de stoel 
wordt de kantelweerstand ingesteld. 
Gaslift met 150 mm interval. Kunststof 
voetster. 
Soort wielen afhankelijk van het vloertype: 
Harde wielen voor zachte vloeren en zachte 
wielen voor harde vloeren. 
Armleggers optioneel leverbaar

HÅG H03 350
HÅG H03 350 heeft een volledig beklede  
zitting en een medium rugleuning. 
Met de knop aan de rechterkant van de stoel 
wordt de kantelweerstand ingesteld. 
Gaslift met 150 mm interval. Kunststof 
voetster. Soort wielen afhankelijk van het 
vloertype: Harde wielen voor zachte vloeren 
en zachte wielen voor harde vloeren. 
Armleggers optioneel leverbaar.

HÅG Ergonomische Bureaustoelen
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HÅG H04 4200
HÅG H04 4200 heeft een lage 
rugleuning. 
Standaard gaslift met 150mm 
interval. 
De voetster is leverbaar in twee  
kleuren zwart of zilver. 
Soort wielen afhankelijk van het 
vloertype. Harde wielen voor 
zachte vloeren en zachte wielen 
voor harde vloeren. 
Een gepolijste voetster een  
gaslift met 200 mm. interval 
en armleggers zijn optioneel  
leverbaar.

HÅG H04 4400
HÅG H04 4400 heeft een  
medium rugleuning. 
Standaard voorzien van in 
hoogte en breedte verstelbare  
armleggers.
Standaard gaslift met 150mm 
interval. De voetster is  
leverbaar in twee kleuren  
zwart of zilver. 
Soort wielen afhankelijk van 
het vloertype. Harde wielen 
voor zachte vloeren en zachte 
wielen voor harde vloeren. 
Gepolijst aluminium voetster 
en een gaslift met 200 mm.  
interval zijn optioneel  
leverbaar.

HÅG H04 4600
HÅG H04 4600 heeft een hoge 
rugleuning. Standaard voorzien  
van in hoogte en breedte  
verstelbare armleggers. 
Standaard gaslift met 150 mm 
interval. De voetster is leverbaar  
in twee kleuren zwart of zilver.  
Soort wielen afhankelijk van 
het vloertype. Harde wielen 
voor zachte vloeren en zachte  
wielen voor harde vloeren. 
Gepolijst aluminium voetster 
hoofdsteun en gaslift met 200 
mm. interval zijn optioneel  
leverbaar.

HÅG Ergonomische Bureaustoelen
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HÅG H04 4650
HÅG H04 4650 is een bredere versie van HÅG H04 4600 (4 cm).  
Standaard voorzien van in hoogte en breedte verstelbare armleggers. 
Standaard gaslift met 150 mm interval. De voetster is leverbaar in twee 
kleuren zwart of zilver. Soort wielen afhankelijk van het vloertype: 
Harde wielen voor zachte vloeren en zachte wielen voor harde vloeren.   
Gepolijst aluminium voetster en gaslift met 200 mm interval zijn 
optioneel leverbaar.

HÅG H05 5300
HÅG H05 5300 heeft een medium rugleuning en is gedeeltelijk  
bekleed. Standaard voorzien van verstelbare armleggers. 
Standaard gaslift met 150 mm interval. De voetster is leverbaar in 
twee kleuren zwart of zilver. 
Soort wielen afhankelijk van het vloertype. 
Harde wielen voor zachte vloeren en zachte wielen voor harde  
vloeren. Een gepolijste voetster gaslift met 200 mm interval en 
HÅG SWingback armleggers zijn optioneel leverbaar.

HÅG H05 5400
De HÅG H05 5400 heeft een medium rugleuning en is volledig bekleed. Standaard 
voorzien van verstelbare armleggers. Standaard gaslift met 150 mm interval. 
De voetster is leverbaar in twee kleuren zwart of zilver. Soort wielen afhankelijk 
van het vloertype. Harde wielen voor zachte vloeren en zachte wielen voor harde 
vloeren. Een gepolijste voetster gaslift met 200 mm interval en HÅG Swingback 
armleggers zijn optioneel leverbaar.



Richtprijzen zijn exclusief BTW. Model en prijswijzigingen voorbehouden recht fabrikant.

HÅG Ergonomische Bureaustoelen

HÅG H05 5500
HÅG H05 5500 heeft een hoge rugleuning en is gedeeltelijk bekleed. 
Standaard voorzien van verstelbare armleggers. 
Standaard gaslift met 150 mm interval. 
De voetster is leverbaar in twee kleuren zwart of zilver. 
Soort wielen afhankelijk van het vloertype.

Harde wielen voor zachte vloeren en zachte wielen voor harde vloeren. 
Een gepolijste voetster gaslift met 200 mm interval en HÅG SWingback 
armleggers zijn optioneel leverbaar

HÅG H05 5600
De HÅG H05 5600 heeft een hoge rugleuning en is volledig bekleed. 
Standaard voorzien van verstelbare armleggers. 
Standaard gaslift met 150 mm interval. 
De voetster is leverbaar in twee kleuren zwart of zilver. 
Soort wielen afhankelijk van het vloertype. 

Harde wielen voor zachte vloeren en zachte wielen voor harde vloeren. 
Een gepolijste voetster gaslift met 200 mm interval HÅG SWingback 
armleggers en een hoofdsteun zijn optioneel leverbaar.
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HÅG Futu 1020
HÅG Futu heeft een verstelbare lendesteun en een  
zitdiepte verstelling. De stoel wordt geleverd met de speciaal  
ontworpen FutuKnit stoffering op de rugleuning en met  
FutuKnit of HTC (afhankelijk van uw keuze) op de zitting. 
De stoel is uitgerust met de inBalance™ technologie met 
een gebalanceerd bewegingsmechanisme dat maximale  
bewegingsvrijheid voorwaarts en achterwaarts biedt. 
De schommelweerstand is verstelbaar en te fixeren. 
De armleggers zijn in hoogte en breedte verstelbaar en  
optioneel als 3D versie verkrijgbaar. Standaard gaslift met 
165 mm interval. Voetster met voetsteunen in zilver of 
zwart. Harde wielen voor zachte vloeren en zachte wielen 
voor harde vloeren. 

FutuHÅG
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HÅG H09 Classic 9130
HÅG H09 Classic is een tijdloze en robuuste kantoorstoel die gerust volcontinu in gebruik kan 
zijn. Zonder dat u eraan afziet hoe intensief hij gebruikt is. 
Altijd even statig en standvastig. Hij geeft een sterke, solide en vooral betrouwbare indruk, 
ook als u er in zit. HÅG H09 Classic is getest en goedgekeurd volgens British Standard  
(BS 5459-2). HÅG H09 Classic 9130 heeft een hoge rugleuning en een verstelbare  
hoofdsteun. De stoel is uitgerust met het HÅG BalancedMovement  Mechanisme en heeft 
een verstelbare zithoogte en -diepte. Een verstelbaar lumbaalkussen biedt extra comfort en 
optimale steun. 
De schommelweerstand is verstelbaar en vergrendelbaar. HÅG H09 wordt standaard  
geleverd met multifunctionele TiltDown™ zwart lederen armleggers die u simpel wegklapt  
als u ze niet nodig heeft. De voetster/gaslift is leverbaar in matzwart of  
gepolijst aluminium. HÅG H09 Classic 9130 wordt standaard geleverd met stoffen uit het  
HÅG Total Colour-gamma.

HÅG H09 Inspiration 9230
HÅG H09 Inspiration is een modern meubelstuk dat een aangename zakenpartner kan worden.  
HÅG H09 Inspiration heeft een stijlvolle en lichte uitstraling en komt toch bijzonder solide over. 
Als u gaat zitten, merkt u hoe de transparante bekleding een luchtig comfort en prettige bewegingsvrijheid 
biedt, terwijl de stoel toch bijzonder solide aandoet.  

De rugleuning met de doorzichtige bekleding is verkrijgbaar in een donkere 
en lichte versie. HÅG H09 Inspiration 9230 heeft een hoge rugleuning en een 
verstelbare hoofdsteun. De stoel is uitgerust met het HÅG BalancedMovement 
Mechanisme en heeft een verstelbare zithoogte en -diepte. Een verstelbaar 
lumbaalkussen biedt extra comfort en optimale steun. De schommelweer-
stand is verstelbaar en vergrendelbaar. HÅG H09 wordt standaard geleverd met  
multifunctionele TiltDown™ zwart lederen armleggers die u simpel  
wegklapt als u ze niet nodig heeft. De voetster/gaslift is leverbaar in matzwart 
of gepolijst aluminium. 
HÅG H09 Inspiration 9220 wordt geleverd met een rugleuning in netbespanning 
in Space of Lumina. De zitting is leverbaar in Antigo Soft leer, Shimmer of in 
Note.

HÅG Ergonomische 24/7 stoelen 
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HÅG H09 Excellence 9330
HÅG H09 Excellence is exclusiviteit tot in de puntjes. Een stoel met een  
compromisloos design, gestoffeerd met leder van hoge kwaliteit op rugleuning en 
zitting en een uniek zitcomfort. Dit is een zeldzame combinatie van een bijzonder 
gebruiksvriendelijk luxe meubelstuk waarin lichaam en geest zich vrijelijk kunnen 
bewegen in een modern en geavanceerd jasje. 

HÅG H09 Excellence 9330 heeft een hoge rugleuning en een verstelbare hoofdsteun. 
De stoel is uitgerust met het HÅG BalancedMovement Mechanisme en heeft een verstelbare  
zithoogte en -diepte. Een verstelbaar lumbaalkussen biedt extra comfort en optimale steun. 
De schommelweerstand is verstelbaar en vergrendelbaar. HÅG H09 wordt standaard geleverd met 
multifunctionele TiltDown™ zwart lederen armleggers die u simpel wegklapt als u ze niet nodig heeft. 
De voetster/gaslift is leverbaar in matzwart of gepolijst aluminium. 
De HÅG H09 Excellence 9330 is leverbaar met een zitting en rugleuning in Antigo Soft leer of in 
exclusieve Vadal Uni wol.

HÅG Ergonomische 24/7 stoelen
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HÅG Capisco  

HÅG Capisco 8105
HÅG Capisco 8105 is op een unieke manier geschikt voor het werken aan 
hoge en in hoogte verstelbare werktafels. De zadelzitting kan versteld 
worden tussen lage en hoge werkposities zelfs tot sta hoogte zodat u 
soepel en dynamisch kunt bewegen terwijl u toch in balans blijft.



Richtprijzen zijn exclusief BTW. Model en prijswijzigingen voorbehouden recht fabrikant.

HÅG Capisco  

Op. En neer. HÅG Capisco Bureaustoelen Als u van innovatie houdt, dan is  
HÅG Capisco uw bureaustoel. Geen enkele andere bureaustoel is zo geschikt 
is voor het werken op verschillende hoogten of aan in hoogte verstelbare  
werktafels. 
Op een HÅG Capisco zit u altijd even comfortabel, of u nu recht vooruit kijkt 
of een kwartslag gedraaid bent, zodat u overal goed bij kunt. De stoel heeft 
een aantal onderscheidingen gekregen voor zijn unieke eigenschappen en  
karakteristieke vormgeving. HAG Capisco was ook een belangrijke trendset-
ter op het gebied van milieuvriendelijk design en heeft nog altijd een zeer 
sterk milieuprofiel in vergelijking met zijn concurrenten. U kunt met een schoon  
geweten voor HÅG Capisco kiezen. 

HÅG Capisco 8106 wordt geleverd met een zitting en rugleuning. Varieer de 
hoogte van uw werkpositie – zelfs tot stahoogte zodat u ook rechtopstaand kunt 
werken. 
De HÅG Capisco 8106 wordt geleverd 
met een zitting en rugleuning. 
De zadelzitting kan versteld worden  
tussen lage en hoge werkposities 
zelfs tot sta hoogte zodat u soepel en  
dynamisch kunt bewegen terwijl u toch 
in balans blijft De zithoogte zitdiepte 
en de hoogte van de rugleuning zijn  
verstelbaar. De schommelweerstand 
is verstelbaar en vergrendelbaar. De 
voetster wordt geleverd in zwart- of  
zilver gelakt aluminium. 
Standaard gaslift met 200 mm  
interval. Optioneel voetster in gepolijst  
aluminium.
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HÅG Capisco 8126
De HÅG Capisco 8126 heeft een korte aan de 
voorzijde afgeronde zitting. Hierdoor worden 
actieve zithoudingen bij zowel hoge als lage 
werkposities gestimuleerd. 
De stoel komt het best tot zijn recht bij  
normale of iets verhoogde werkposities. 
De zithoogte zitdiepte en de hoogte van  
rugleuning van de stoel zijn verstelbaar. 
De schommelweerstand is verstelbaar en  
vergrendelbaar. De voetster wordt geleverd in 
zwart- of zilvergelakt aluminium. Standaard 
gaslift met 200 mm interval. Als optie is er een 
voetster in gepolijst aluminium.

HÅG Capisco 8107
HÅG Capisco 8107 wordt geleverd met een zitting rugleuning en hoofdsteun. De zadelzitting kan versteld 
worden tussen lage en hoge werkposities zelfs tot sta hoogte zodat u soepel en dynamisch kunt bewegen 
terwijl u toch in balans blijft De zithoogte zitdiepte en de hoogte van de rugleuning zijn verstelbaar. 
De schommelweerstand is verstelbaar en vergrendelbaar. De voetster wordt geleverd in zwart- of zilver-
gelakt aluminium. Standaard gaslift met 200 mm interval. Optioneel voetster in gepolijst aluminium. 

HÅG Capisco
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HÅG Capisco Puls 8001
HÅG Capisco 8001 is een kunststof stoel die geleverd wordt met een zitting. De zitting heeft een 
geïntegreerd kussen voor een hoger comfort. De zadelzitting kan versteld worden tussen lage 
en hoge werkposities, zelfs tot sta hoogte, zodat u soepel en dynamisch kunt bewegen, terwijl 
u toch in balans blijft. De zithoogte en zitdiepte zijn verstelbaar. De voetster wordt geleverd 
in zwart- of zilver gelakt aluminium. Standaard gaslift met 200 mm interval. Een voetster in  
gepolijst aluminium, zwarte kunststof of blauwgrijze kunststof is optioneel leverbaar. 

HÅG Capisco PULS
HÅG Capisco Puls 8002
HÅG Capisco 8002 is gelijk aan model 
8001 echter zitting heeft een extra kus-
sen voor een extra hoog comfort. 

HÅG Capisco Puls 8020
HÅG Capisco 8020 is een kunststof 
stoel die geleverd wordt met een  
zitting en een rugleuning. 
De zitting heeft een extra kussen voor 
een extra hoog comfort. 
De zadelzitting kan versteld worden 
tussen lage en hoge werkposities, 
zelfs tot sta hoogte, zodat u soepel en  
dynamisch kunt bewegen, terwijl u 
toch in balans blijft. 
De zithoogte, zitdiepte en de hoogte 
van de rugleuning zijn verstelbaar. 
De schommelweerstand is verstelbaar 

en vergrendelbaar. De voetster wordt geleverd in zwart- of zilver- 
gelakt aluminium. Standaard gaslift met 200 mm interval. Een voetster 
in gepolijst aluminium, zwarte kunststof of blauwgrijze kunststof is 
optioneel leverbaar. 

HÅG Capisco Puls 8010
HÅG Capisco 8010 is een kunststof stoel die geleverd wordt met een 
zitting en een rugleuning. De zitting heeft een geïntegreerd kussen 
voor een hoger comfort. De zadelzitting kan versteld worden tussen 
lage en hoge werkposities, zelfs 
tot sta hoogte, zodat u soepel en  
dynamisch kunt bewegen, terwijl u 
toch in balans blijft. De zithoogte,  
zitdiepte en de hoogte van de  
rugleuning zijn verstelbaar. 
De schommelweerstand is verstel-
baar en vergrendelbaar. 
De voetster wordt geleverd in 
zwart- of zilvergelakt aluminium. 
Standaard gaslift met 200 mm  
interval. Een voetster in gepolijst 
aluminium, zwarte kunststof of 
blauwgrijze kunststof is optioneel 
leverbaar. 
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HÅG Conventio vergader- en bezoekersstoelen 
BalencedMovent volledige bewegingsvrijheid voorwaarts en achterwaarts

Hag Conventio in 4poots
uitvoering frame in silver of zwart. 

Model  9510 gestoffeerde rugleuning en 
zitting achterzijde rug is in kunststof. 

Model  9520 is geheel gestoffeerd.
Afneembare zitting en rugleuning hoezen, 
de stoelen zijn tot 15 stuks stapelbaar. 

HÅG Conventio WING
BalencedMovent volledige bewegingsvrijheid voorwaarts en achterwaarts

Model  9811 met kunstsof zitting  
en rugleuning. 4poots onderstel,  
optioneel  met  armleuningen.

Model  9821 met afneembare  
stoffering op de zitting, 

Model  9831 met afneembare  
stoffering op zitting en rugleuning 

Model  9812 kunststof zitting/rugleuning en kruisvoet 
onderstel met wielen.

Model 9822 met afneembare stoffering op de zitting 
en model  9832 met afneembare stoffering op rug  en 
zitting.
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SuperScore 
Loket- en werkstoelen in standaard , ESD of Cleanroom uitvoering.

Modellen 2301 en 2302 standaard met verstelbare   voetenring en kruisvoet met zwenkwielen voor harde of zachte  
vloerbedekking. 2301 hoogte verstelling met  gaslift 54-73cm. voor werkhoogte 8-90cm. en 2302 met  hoogte verstelling  
60-85cm. voor werkhoogte 90-100cm. Optioneel met verstelbare armleggers, kantelbare zitting, synchroon neigmechaniek 
en voetensteun plateau. 
Standaard stoffering inTrevira, wol of Stamskin. 
Stoffering ESD in Dralon  of zwart kunstleder en Cleanroom in zwart kunstleder ESD en HEPA filter.
SuperScore Cleanroom stoelen zijn  Class 1/ISO klasse 4 getest door het Frauenhofer Instituut. 

Hoogte verstelling 58-83cm. voor werkhoogte 90-100cm. 
Alle SuperScore modellen zijn voor  diverse werkhoogten 
leverbaar: werkbladhoogte 70-80 / 80-90 / 90-100cm.

Model 4408 met verstelbare voetensteun plateau, PUR 
PRO zitting en rugleuning, gepolijste kruisvoet met  
trompetvoeten of model  4402 met verstelbare voetenring 
en gepolijste kruisvoet met zwenkwielen.
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SuperScore SpiritLine  
de betaalbare lijn loket- en werkstoelen in standaard Cleanroom of ESD.   

Spirit 1500 robuuste werkstoel met zitting en rugleuning in beukenhout of PUR SP (Polyurethaan) beide  
gemakkelijk te reinigen met als voordeel dat polyurethaan bestand is tegen de meeste chemische stoffen.
Standaard met zwart kunststof onderstel, gaslift hoogte verstelling 44-57cm. voor werkblad hoogte 7-80cm.
In ESD of Cleanroom uitvoering met aluminium onderstel en ESD trompetvoetje of ESD wielen.
Optioneel met vestelbare armleggers.

Spirit 1502 met hoogte verstelling  58-83cm. en verstekvbare voetenring ø45cm. in verchroomde uitvoering.
Tevens leverbaar met een vaste voetenbeugel die met de draairichting meebeweegt Spirit 1506.
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SuperScore RVS-Line 
met vochtbestendige gaslift voor Hygiënische werkplekken 
Standaard uitgevoerd met rug- hoogte en diepte verstelling.

De werkstoelen  RVS zijn uitgevoerd in Roest Vast Staal dat uitermate geschikt is voor werkplekken waar hoge eisen worden gesteld aan de hygiëne.  
RVS is bestand tegen veelvuldig reinigen met chemische ontsmettingsmiddelen, water en biedt een ongunstige ondergrond voor de aangroei van bacteriën.  
Uniek is de vochtbestendige gaslift. De Pur Pro is CFK vrij, brandwerend en bestand tegen diverse agressieve chemische stoffen. Dankzij de hoge poten is ook de 
ruimte onder de stoel gemakkelijk te reinigen.

RVS 801 hoogte verstelling 43-59cm. 
voor werkbladhoogte 70-80cm. 

RVS 802 hoogte verstelling 56-80cm.
voor werkbladhoogte 90-100cm. 

inclusief in hoogte verstelbare voetring.

RVS 812 tabouret hoogteverstelling 
60-82cm. werkblad 90-100cm. 

RVS 812 tabouret hoogte verstelling 60-84cm. 
voor werkblad 90-100cm.

RVS Amazone 66-90cm.           
werkbladhoogte 90-100cm. 
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SUPERSCORE 
TABOURETTEN EN KRUKKEN

Base Steps stapelbare krukken 4poots 
frame in grijs, zwart of alu met  
ronde zitting in beukenhout PUR of 
Stamskin, zithoogte 50-55-60-65 
en 70cm. voetspijlen op 
verschillende hoogtes 
30-34-38-42cm.

Opti 2200 

Opti 2210 Opti 2212
Opti 2204

Base stapelbarre krukken 240, stalen 4poots frame in grijs,zwart of alu met 
ronde zitting in beukenhout/PUR of Stamskin, zithoogte 50-55-60-65-70cm. 
voorzien van voetsteun spijlen.  Optie in verchroomde uitvoering. 

Opti 2200 oersterke stabiele tabouret met gasveer hoogte verstelling 41-54cm. 
aluminium 5teens voetkruis en ronde zitting in beuken,PUR of Stamskin. 
Handige bediening middels stalen ring direct onder zitting. 

Opti 2210 gelijk aan model 2200 echter 50-69cm. met verstelbare verchroomde 
voetenring. 

Opti 2212 veilige stabiele tabouret met gasveer hoogte verstelling 58-83cm. 
aluminium 5teens voetkruis met zwenkwielen voor harde of zachte vloerbedek-
king. Ronde zitting in beuken, PUR of Stamskin. Handige bediening met stalen 
ring direct onder zitting. 

Opti 2204 stalen 5poots frame  hoogte 64-83cm.  vaste voetring geen wielen 
mogelijk.
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SUPERSCORE de ruimste sortering ZADELSTOELEN

JOLLY
Uitgevoerd met een fietszadel, erg handig, 
overal inzetbaar. Hoogte verstelling 61-86cm.

ALLE ZADELSTOELEN ZIJN UITGEVOERD MET 
5TEENS ALU VOETKRUIS EN ZWENKWIELEN

Amazone 57-76cm. 

Amazone Balans met bewegende zit

De zadelkruk heeft een anatomisch gevormd zadel, dat het bekken kantelt en zorgt voor een ontspannen rughouding. 
Het instelbare Balance mechaniek beweegt mee in de richting van de gebruiker waardoor men als het ware balanceert" 
op de zadelzitting. Deze actieve manier van zitten bevordert de doorbloeding en traint en versterkt de rugspieren. 
De draaibare ring bepaald de mate van beweging. Hoe strakker de ring wordt gezet hoe minder beweging en vice versa. 
De Amazone is de smallere versie van de Jumper." Hoogteverstelling 57-76 cm. Afm. zitting B 34 cm x D 30 cm

JUMPER
De zadelkruk heeft een anatomisch gevormd zadel, dat het bekken kantelt en 
zorgt voor een ontspannen rughouding. Hierdoor ervaart men eer zitcomfort  
waardoor men minder vermoeid raakt. Afm. zitting B 44 cm x D 30 cm. 
Jumper extra laag hoogteverstelling 49-63 cm.
Jumper  laag hoogteverstelling  57-76 cm.
Jumper  laag met rug hoogteverstelling  60-79 cm.
Jumper  hoog  hoogteverstelling  63-88 cm.
Jumper  hoog met rug hoogteverstelling  67-92 cm.
Jumper  Barrage met rug en armleuningen hoogteverstelling  67-92 cm.  

Barrage

JUMPER met rug

Amazone met rug 60-79cm.
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Stahulp 232
Wie veel afwisselend staand en zittend werk verricht, kan af en toe wel een extra 
steuntje gebruiken. 
De Stahulp 232 biedt dan uitkomst. Ook ideaal voor werkplekken met weinig 
beenruimte. Voorzien van een stalen onderstel en een pur (polyurethaan) zitting. 
Hoogteverstelling 55-80 cm Werkbladhoogte 90-100 cm. Stalen 5teens voetkruis 
met teendoppen

Stahulp 2232
Hoogteverstelling 58-83 cm. Werkbladhoogte 90-100 cm. 
Half hoge trompetvoetjes. Aluminium onderstel ø 70 cm. 
PUR (polyurethaan) zitting.

Stahulp Steady
Hoogteverstelling 66-83 cm.
Werkbladhoogte 90-100 cm.
Stalen opklapbaar onderstel
PUR (polyurethaan) zitting.

SUPERSCORE ZIT/STAHULPEN
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Welkom bij Buren Systems International BV
Onze brochures bevatten producten welke zijn ontworpen en ontwikkeld in samenwerking met eindgebruikers,  

ergotherapeuten, centralisten, operators, werkplek analisten, ontwerpers en leveranciers van technische  

componenten. Onze catalogus bevat veel standaard ergonomische werktafels en ander kantoor / werkplek  

meubilair, echter elk jaar worden weer nieuwe speciaal vervaardigde werktafels of ander meubilair  

ontwikkeld, welke speciaal zijn toegesneden naar de individuele gebruiker, toepassing of taak. Wij zien milieuvrien-

delijkheid en de verzekering voor een goede arbeidsomgeving  is een collectieve taak, laten we er samen iets aan 

doen om ook uw werkdag te veraangenamen.

Brochures Buren Systems International BV

Adriaen Banckertstraat 16 | 3115 JE Schiedam | T: 010-409 18 28 | info@burensystems.com | www.burensystems.com

Buren Systems International BV streeft constant naar een hoog kwaliteitsniveau van haar 
producten en diensten. Buren Systems International BV heeft dit beleid verwoord in een 
kwaliteitssysteem. Via ISO 9001 wordt dit vastgelegd en gecontroleerd. Altijd boven ver-
wachting presteren. 
We stellen hoge eisen aan kwaliteit bij alles wat we doen, zowel wat betreft materiaal en 
duurzaamheid als ergonomie en design. Ons streven is om onze klanten altijd kwaliteit 
boven verwachting aan te bieden.

Controle- | Meldkamer inrichting 
Meldtafels
Controletafels, Video Wall combinaties
Professionele beeldscherm opstellingen
Single level Control Room Furniture
24uurs stoelen
Flatscreen / Monitor Armen
Videowall oplossingen
Verlichting
Call Center inrichting
Scheidingswanden
Opzetwanden
Alu systeem wanden
Lounge systemen wanden
Stand alone systeem wanden
Desktops scheidingswanden
Split-level tafels
Design Office
Speciale kantoorwerkplekken | Speciaal ontworpen
Vergaderen
Opbergen
Interieurbouw
School
Tekenkamer
Ergonomie in industrie
Werkplaats organisatie middelen
Zorg meubilair

Kom gerust een kijkje nemen in het 
Meldkamer Experience Center 
van Buren Systems International BV

U bent van harte welkom


