®

Zit u ook het grootste deel van de dag?
Dan hebben wij de ideale stoel voor u!

Ruim 25 jaar ervaring in 30 landen wereldwijd

www.bqergonomics.eu

Wat jouw ideale stoel is?
Een stoel die past bij jouw werksituatie,
jouw lichaam en jouw werkhouding.
Dat vraagt om maatwerk en daarom
werken wij met proefplaatsingen.

Medisch

Beauty

Office

Wie wij zijn
BQE ontwikkelt al 25 jaar unieke, eigen stoelen
in samenwerking met medici en ons landelijk
netwerk van adviseurs.
Gerenommeerde ontwikkeling in eigen huis sluit aan op de hoge kwaliteitseisen van
de specifieke beroepsgroepen. Al onze modellen zijn ontworpen om het lichaam
te ondersteunen in een goede ergonomische werkpositie. Elk lichaam is anders en
heeft baat bij een ander model stoel om optimaal uitgerust te functioneren.
Het assortiment biedt vele mogelijkheden: automatisch of handmatig instelbare
kantelende zittingen, verschillende zitvormen en meerdere rugsteunen. Daarnaast
heeft u veel keuzevrijheid, bijvoorbeeld in soort bekleding, accessoires en
zithoogtes.

Advies & proefplaatsing
Zit u ook het grootste deel van de dag? Dan is de druk
op de tussenwervelschijven twee keer zo hoog als bij
staand werk.
De gevolgen?
Die kunnen variëren van vage pijn tot forse klachten in de onderrug, nek
en/of schouders. Bij maar liefst drie van de tien personen zelfs dagelijks.
Afwisseling van houding helpt de statische druk op de wervelkolom te
voorkomen: precies het uitgangspunt van de ontwerpen van BQE.
Het actieve zitten ondersteunt de betere zithouding, vermindert
verzuim en draagt bij aan gezondheid en levenskwaliteit.
Ga dus ook voor meer werkplezier met een stoel van BQE!

Maak nu een afspraak voor een stoeladvies

Stoeladvies
Een ergonomische stoel begint wat ons betreft met een gedegen analyse en een goed
advies. U investeert immers niet alleen in een stoel, maar ook in een gezond lichaam.
Maak vandaag nog een afspraak voor uw stoeladvies en test direct verschillende
stoelen uit. Dit kan in onze showroom of bij u op locatie.

• Afspraak op dag naar keuze
• Professioneel advies op maat
• Proefplaatsing
• 1 aanspreekpunt voor aankoop, service en reparatie

Producten
Ons assortiment is ontwikkeld voor zittende beroepen
Medisch

U zorgt voor uw patiënten, wij zorgen voor uw rug
Als tandarts(assistente), arts, mondhygiënist of
fysiotherapeut werkt u, vrijwel de hele dag, zittend aan de
gezondheid van uw patiënten. Ergonomie is daarom heel
belangrijk.
Wie het grootste deel van het werk zittend doet, verdient de
beste stoel. Het effectief aanpakken en voorkomen van nek-,
rug- en schouderklachten gebeurt door het lichaam
te ondersteunen in de juiste zithouding.

Beauty

Ergonomische kruk: wij zorgen voor uw rug
U zorgt er dagelijks voor dat cliënten zich fit, ontspannen
en mooi voelen. Ze beleven een echt zen-momentje en
voelen zich compleet verzorgd.
Maar wie zorgt er in de tussentijd voor u? De
ergonomische stoelen van BQE zijn meer dan een
standaard taboeret of kruk. Ze ontlasten uw rug, nek en
schouders.

Office

Ga voor meer werkplezier met een
ergonomische bureaustoel van BQE
Een kantoorbaan? Dan brengt u vele uren per dag zittend
door. Geconcentreerd achter een computer of laptop
bent u te druk om op uw werkhouding te letten. Zonder
de juiste stoel en ondersteuning zakt het lichaam in en
gaat dat een keer pijn doen. Op langere termijn kan dit
resulteren in lichamelijke klachten.

Ergonomische werkstoelen

Dynamic stoel

Back Up

ErgoSolex CM

> Unieke tandartskruk

> Afgeschuinde zitting

> Hoge positionering

> Automatische kanteling

> Uniek zitcomfort

> Brede rug

> Verbeterde werkhouding

> Optimale ondersteuning

> Verbeterde zithouding

CorrectiSit CM

ErgoSolex

CorrectSit

> Comfortabele zit

> Hoge positionering

> Comfortabele zit

> Brede rug

> Smalle rug

> Smalle rug

> Verbeterde zithouding

> Optimale bewegingsvrijheid

> Optimale bewegingsvrijheid

Back Quality Ergonomics
IJzerwerf 46
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info@bqergonomics.nl
ComfortMove Medical 3 en 4

ComfortMove Office

> Driehoekige of vierkante zitting

> Dynamische bureaustoel

> Brede rug

> Eenvoudige bediening

> Combinatie van stabiliteit en beweging

> Optimale stabiliteit

