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Dynamic™ / Sciszor™

DYNAMIC™  
MET GEWICHTSINSTELLING   
[VOLAUTOMATISCH]

•  Volautomatische voor- en achterwaartse 
kanteling van de zitting in combinatie 
met de rugleuning

•  De rugsteun komt automatisch naar de 
rug als men dreigt onderuit te gaan zitten

• Uniek mechanisme met Europees patent

• Uitgevoerd in smal en breed model

ZITTEND WERK & FYSIEKE BELASTING

• Meer druk op tussenwervelschijf
• Eerder hangen in de rug
• Kost weinig spierkracht
• Bekken kantelt achterover
• Vaak ronde zitting

• Minder druk op tussenwervelschijf
• Eerder strekken van de rug
• Kost meer spierkracht
• Bekken kantelt voorover
• Meer zadel- en driehoeksvorm

Zithoek
≤ 90° 

(Traditioneel)

Zithoek
100° < 120°
(BQE versie)

   •     Minder kans op klachten   •     Meer kans op klachten

SCISZOR™ 
ZONDER GEWICHTSINSTELLING

•  Volautomatische voor- en achterwaartse 
kanteling van de zitting in combinatie 
met de rugleuning

•  De rugsteun komt automatisch naar de 
rug als men dreigt onderuit te gaan zitten

• Uniek mechanisme met Europees patent

• Uitgevoerd in smal en breed model

Uniek schaarmechanisme  met 
vol automatische  rugondersteuning (Europees patent).

INTRODUCTIE

Back Quality Ergonomics is een bedrijf dat is opgericht door fysiotherapeut Ernst Haaksma. 

Tijdens zijn loopbaan werd steeds meer duidelijk  dat klachten van de rug,  nek en/of 

schouders vaak te wijten zijn aan slechte werkhoudingen. Met dit gegeven op zak werd 

verder wetenschappelijke kennis verzameld. 

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een compleet eigen productlijn met specifieke 

kenmerken. De werkstoelen, die zowel een preventief als curatief karakter hebben, worden 

nu door geheel Europa en daarbuiten geleverd.



CorrectSit™ / ErgoSolex™

• Handmatig in te stellen kantelmechanisme
• De rugsteun is onafhankelijk van de zitting in te stellen
• Zittingvorm en rugsteun gelijk aan Dynamic™
•  De vorm van het zadel is hetzelfde als een bromfiets 

Solex-zadel
•  Zeer geschikt voor zowel staande als zittende  

werkzaamheden

ERGOSOLEX™ CMCORRECTSIT™ CM

CORRECTSIT™ ERGOSOLEX™

Kantoor / Laboratorium

Comfortmove medical™ / office™ / lab™
MEDICAL™ 

CMM3™ CMM4™

•  Automatische kanteling van de zitting bij het bewegen 
naar voren

•  Goed ondersteunende rugsteun die zich aanpast aan 
de vorm van uw rug, door de rubberen fixatiepunten

•  In zowel kantoor- / laboratorium- als in dentaal- / 
medische uitvoering

OFFICE™   / LAB™ 

 OPTIES (VOOR ALLE STOELEN)
• Bekleding in kunstleder, leder of stof
• Voetring
• Voetbediening
• Verstelbare armleggers
• Tricolore uitvoering



4 zitvormen

Diverse armsteunen Voetbediening

Voetring

Alle maten gasveren voor
alle werkhoogtenDiverse kruisvoeten

YOUR SUPPLIER

www.bqergonomics.eu
www.bqe.nl


