bma Secur24 Basic en Exclusive:

bma Secur24
Voor de bma Secur24 gelden de volgende
specificaties:

bma Secur24

• mogelijkheid tot proefplaatsing
• voldoen aan EN1335
• tot 200 kg belastbaar
• terugnamegarantie

Duurzaam, comfortabel, ergonomisch en instelbaar naar de persoonlijke
wensen van iedere gebruiker.

De Secur24 is duurzaam door:
• klasse 4 gasveer, in hoogte verstelbaar
• het verzwaarde mechaniek
• de grote diameter van de stervoet
• 24/7 stoffering

Secur24:
• 3 jaar volledige garantie
• robuuste uitstraling
• hoge stabiliteit

Secur24 Exclusive

Specificaties

• hoog zitcomfort
• voldoet aan EN1335
• met diverse stofferingen leverbaar
• met multi*- of wegklapbare armleggers
• mogelijkheid tot lease

met 10 cm zitdiepte verstelling (38 - 48 cm)
in hoogte verstelbare bekkensteun
in diepte verstelbare bekkensteun
verstelbare comfortabele hoofdsteun,
met beschermhoes

Uit hygiënische overwegingen zijn al onze
24/7 stoelen voorzien van een uitwasbare
beschermhoes voor de hoofdsteun.
* In hoogte, breedte en diepte verstelbare
armleggers

combistoffering stof/leer,
1.500.000 toeren Martindale (Staccato)
multi- of wegklapbare armleggers
gebruiksvriendelijk door dubbelzijdige bediening
verzwaard mechaniek (belastbaar tot 200 kg)
stervoet met grote diameter 71 cm
3 jaar volledige garantie

www.bma-ergonomics.com

Secur24 Basic

Functies van de bma Secur24:

bma Secur24

Van top tot teen doordacht
Door de uiterst stevige constructie en de hoge mate van
comfort zijn de Secur24 Basic en Exclusive bij uitstek
geschikt voor 24/7 werkplekken.
De Secur24 is de ideale 24/7 stoel voor observatie- en
bewakingswerkplekken, zoals portierswerkplekken
bij bruggen/sluizen, penitentiaire inrichtingen en
controlekamers bij de olie/chemie- en procesindustrie.

De robuuste uitstraling draagt er toe bij dat de stoel op
deze werkplekken volledig tot zijn recht komt.

Hoofdsteun bma Secur24 Basic
Hoogte: 0 - 10 cm
Diepte: 0 - 3,5 cm
Bediening:
Aan de hoofdsteun

Beide uitvoeringen zijn verkrijgbaar met multiarmleggers en wegklapbare armleggers. De multiarmleggers zijn zowel in hoogte, breedte als diepte
verstelbaar. De wegklapbare armleggers zijn in een
hoek te verstellen en naar boven toe wegklapbaar.

De bma Secur24 zorgt voor een ontspannen zithouding, waardoor de gebruiker
langdurig geconcentreerd en comfortabel zijn of haar werk kan uitvoeren!
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Wegklapbare armleggers
Bediening:
D.m.v. een draaiknop aan de
onderzijde van de armleggers
Hoek instelbaar, traploos wegklapbaar

Secur24 Exclusive

De Secur24 Exclusive beschikt verder over:
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Hoofdsteun bma Secur24 Exclusive
Hoogte: 0 - 12 cm
Diepte: 0 - 10 cm
Bediening:
Aan de hoofdsteun

Secur24 Basic

Bekkensteun/
Diepte verstelling
Bediening:
Aan de rechterzijde van de
rugleuning
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1: een bekkensteun die zowel in hoogte als diepte is te verstellen
2: een zitdiepte verstelling van 10 cm (38 - 48 cm)
3: een multi verstelbare hoofdsteun

Bekkensteun/
Hoogte verstelling
0 - 6 cm
Bediening:
Aan de linkerzijde van de rugleuning
Niet voor bma Secur24 Basic

• Optioneel: beklede armleggers (stof of leer)
• Optioneel: ESD uitvoering

Rughoek
-12º - +22º
Bediening:
D.m.v. de draaiknop aan beide zijden
van de rugleuning

De Secur24 Basic beschikt verder over:

1

Gewichtsinstelling
40 - 150 kg
Bediening:
D.m.v. de draaiknop midden onder de
voorkant van de zitting
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Zithoogte
41 - 53 cm
Bediening:
D.m.v. de hendel aan beide zijden van
de zitting

1: een bekkensteun die in diepte is te verstellen
2: een multi verstelbare hoofdsteun
• Optioneel: zitdiepte verstelling 10 cm (38 - 48 cm)
• Optioneel: luxe Exclusive hoofdsteun
• Optioneel: beklede armleggers (stof of leer)
• Optioneel: ESD uitvoering
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De bma Secur24 voldoet aan alle gestelde eisen en normeringen,
waaronder de EN1335. Tevens geldt er een terugnamegarantie, bestaat
de bma Secur24 uit 60% recyclaat en is deze voor 98% recyclebaar!

Zithoek
-5º - +15º
Bediening:
D.m.v. de hendel aan beide zijden van
de zitting
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bma Secur24, duurzaam, comfortabel, ergonomisch, individueel instelbaar

Optioneel: multi-armleggers
Bediening:
D.m.v. een knop aan de onderzijde
van de armleggers
In hoogte, breedte en diepte
verstelbaar

Zitdiepte
Bediening:
D.m.v. de hendel aan de rechterzijde
onder de zitting
Optioneel bij Secur24 Basic

