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Waarom Be Brave

Be Dutch
Be Healthy                           
Be Green
Be Happy
Be You



WAAROM KIEZEN VOOR BUREAUSTOEL BE BRAVE?   
Wij willen iedereen op het werk gewoon goed en prettig laten zitten. Dat is onze missie. Met Be 
Brave - onze nieuwste, meest ergonomische en duurzame stoel - lukt dit altijd. En omdat hij is 
ontwikkeld volgens de nieuwste ergonomische inzichten, zit hij het lekkerst. Er zijn 8 belangrijke 
redenen waarom wij deze stoel aanbevelen.

1. Geschikt voor iedereen

De standaard uitvoering geeft ten minste 95% van de Nederlandse beroepsbevolking optimale 
ondersteuning in iedere zithouding die gedurende een dag wordt aangenomen. Met een aantal 
upgrade opties wordt de stoel geschikt voor 99% van de beroepsbevolking. En voor die laatste 1% 
zijn speciale aanpassingen mogelijk op de Be Brave. Iedereen kan dus goed en prettig zitten op een 
Be Brave. 

2. Voldoet aan alle eisen

Be Brave voldoet aan alle eisen die in Nederland aan bureaustoelen worden gesteld. De stoel is 
goedgekeurd volgens NPR 1813 en NEN-EN 1335.

3. Be Brave is ontwikkeld vanuit een circulaire gedachte

Be Brave is ontwikkeld op een modulair platform. Dit betekent dat de stoel is opgebouwd uit losse 
componenten (zoals Legostukjes), die makkelijk kunnen worden vervangen en gerecycled. Als een 
onderdeel stuk is, kan heel eenvoudig alleen dat onderdeel worden vervangen en hoeft niet een 
geheel nieuwe stoel te worden aangeschaft. Ook is het door de modulariteit mogelijk om de stoel 
na verloop van tijd te moderniseren/refurbishen en gedateerde onderdelen te vervangen door 
modernere en nieuwere varianten. Voor rerfurbishment van stoelen is een modulair platform het 
ideale uitgangspunt.

4. Be Brave is de perfecte stoel in combinatie met een zit-sta bureau

Alle ergonomen zijn het erover eens dat je gedurende een werkdag 6 tot 8 keer zittend werk moet 
afwisselen met staan (maximaal 20 minuten achter elkaar). Om deze afwisseling te stimuleren, 
helpt het om iets hoger te zitten. Als de hoek tussen je boven- en onderbeen iets groter is dan 90°, 
zit je namelijk actiever waardoor de stap kleiner is om af en toe even op te staan. Hoger zitten heeft 
daarnaast nog meer ergonomische voordelen die we bij de extra argumenten zullen benoemen. 
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Standaard stoelen lopen bij hoger zitten tegen een probleem aan. Als je de stoel hoger zet, wordt 
de hoek tussen bovenbenen en bekken automatisch groter. De druk op de bovenbenen wordt 
hierdoor bij een standaard zitting ook groter. De rand van de zitting zorgt dan vaak voor druk 
aan de onderkant van de bovenbenen. De zitting van Be Brave is zeer innovatief. De zitting heeft 
onder andere een afgeronde voorkant die ervoor zorgt dat je ook op een hogere zithoogte prettig 
zit en de bloeddoorstroming niet wordt belemmerd. Dit maakt de stoel uitermate geschikt om te 
combineren met een zit-sta bureau.

5. Be Brave ziet er goed uit en is persoonlijk

Be Brave heeft een moderne uitstraling door het materiaalgebruik en het ontwerp. De backtag is 
een leuk detail van de rug. Standaard in het zwart, maar ook verkrijgbaar in gepolijst aluminium 
of in diverse RAL-kleuren. Dat maakt de stoel net even wat persoonlijker. Voor de stiksels kan 
eventueel gekozen worden voor een contrasterende kleur.  

6. Be Brave is makkelijk in te stellen

Met Be Brave heb je veel mogelijkheden om je zithouding naar wens in te stellen. Be Brave is 
eenvoudig in te stellen via makkelijk bereikbare knoppen met duidelijke pictogrammen. Een 
duidelijke gebruiksaanwijzing is altijd aanwezig onder de stoel, maar ook beschikbaar als filmpje op 
onze website via https://www.betastoelen.nl/zitinstructie. 

7. Be Brave is makkelijk te onderhouden

Voor het reinigen van Be Brave zijn geen speciale schoonmaakmiddelen nodig. Regelmatig 
afnemen met een sopje of stofdoek is voldoende. De zitting en de rug kunnen prima worden 
gestofzuigd. Indien nodig kunnen onderdelen heel eenvoudig worden vervangen zonder speciaal 
gereedschap.

8. Be Brave heeft een lage ecologische voetprint (meten is weten)

De belasting op het milieu van de Be Brave is laag. Dit blijkt uit onafhankelijke testresultaten 
van de levenscyclusanalyse uitgevoerd door Inside Inside. De testresultaten zijn te bekijken en 
te vergelijken met andere stoelen op de website van Inside Inside: https://www.insideinside.nl/
producten/be-brave-195

9 EXTRA ARGUMENTEN OM VOOR BE BRAVE TE KIEZEN
Be Brave zit bijzonder goed voor jong en oud door zijn innovatieve zitting en flexibele rug. Dit geeft 
een zeer hoog zitcomfort in combinatie met optimale ondersteuning in elke zithouding en op elke 
zithoogte. Onderstaand staan 9 extra argumenten om te kiezen voor de Be Brave.  

1. Innovatieve zitting met stuituitsparing

Om de druk op het zitvlak optimaal te verdelen, is de zitting standaard voorzien van een 
stuituitsparing. Als je op een Be Brave gaat zitten, voelt dat meteen zeer comfortabel. De 
stuituitsparing zorgt ervoor dat de drukbelasting op het zitvlak, het SI-gewricht en de bovenbenen 
vermindert. Klachten gerelateerd aan zitten verminderen hierdoor. Door de optimale drukverdeling 
van de zitting geeft de stoel een hoog onmiddellijk en blijvend gevoel van comfort. Door de 
stuituitsparing is de zitting ook uitermate geschikt voor de vergrijzende beroepsbevolking (die 
vaak klachten ondervinden aan het stuitje tijdens het zitten).

2. Innovatieve zitting met ventilerende stof aan de zijkant

Voor extra comfort en hygiëne heeft de zitting ventilerende stof aan de zijkant van de zitting en een 
extra comfortlaag tussen schuim en stof. De ventilerende stof zorgt ervoor dat lichaamswarmte 
makkelijk kan worden afgevoerd en dat het schuim van de zitting langer meegaat en minder snel 
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verarmt. Hierdoor blijft de stoel veel langer de juiste ondersteuning geven en gaat de zitting langer 
mee. De extra comfortlaag tussen schuim en stof geeft meer steun en zachtheid tijdens het zitten.

3. Be Brave stimuleert hoger zitten

Bijna altijd wordt geadviseerd om te zorgen dat je boven- en onderbenen een hoek van 90° maken 
als je zit. Wij adviseren om die hoek iets groter te maken. Door de afgeronde voorkant van de 
zitting van de Be Brave is dat ook heel goed mogelijk en ervaar je geen vervelende druk onder je 
bovenbenen. De ruggenwervel staat op deze manier beter in de natuurlijke S-curve. Er ontstaat 
dan meer ruimte voor organen zoals maag, darmen en longen. Hierdoor kun je weer meer lucht 
inademen en wordt het bloed zuurstofrijker waardoor je energieker blijft. Bij actief werken blijft je 
hoofd bovendien rechter boven de romp staan wat klachten aan nek en schouders voorkomt.

4. Optimale ondersteuning in iedere zithouding

Be Brave is voorzien van een (in iedere stand blokkeerbaar) bewegingsmechanisme dat bewegend 
zitten stimuleert. Het doel is dat de gebruiker altijd optimale steun blijft houden in de stoel, wát hij 
of zij ook aan het doen is; bijvoorbeeld computerwerk, telefoneren, lezen of overleggen. De taak die 
op een bepaald moment wordt uitgevoerd, bepaalt de zithouding van de gebruiker. Be Brave past 
zich automatisch aan de zithouding van de gebruiker aan en blijft telkens optimale steun geven.

Het mechaniek van Be Brave is zeer eenvoudig in te stellen en aan te passen aan het gewicht 
van de gebruiker. Als de stoel op de juiste manier is ingesteld, worden klachten door zitten 
geminimaliseerd. Doordat de rugleuning flexibel is in alle richtingen, wordt de rug in alle houdingen 
steeds goed ondersteund. De wervelkolom blijft automatisch in de natuurlijke S-curve.

5. Torso-kinetische rug

Be Brave is standaard uitgevoerd met een torso-kinetische rugleuning. Dit betekent dat de 
rugleuning flexibel is in alle richtingen. Uiteraard kun je de rugleuning van voor naar achteren 
bewegen, maar de rugleuning beweegt ook mee als je bijvoorbeeld schuin naar voren of achteren 
beweegt. Bij een roterende beweging tijdens het zitten, worden ook de korte rugspieren van de 
gebruiker hierdoor automatisch geactiveerd. Dit vermindert de spanning op de lange rugspieren 
van de gebruiker en vermindert rugklachten. Door de torso-kinetische rug behoud je optimale 
steun in iedere zithouding. De rug loopt bovendien naar boven toe taps af waardoor de schouders 
zich altijd vrij kunnen bewegen en er dus minder schouderklachten ontstaan.

6. 3D netweave van uitstekende kwaliteit

Een rugleuning heeft als doel om je wervelkolom zo goed mogelijk te ondersteunen. Een 
lendensteun geeft ondersteuning aan de onderrug en zorgt er daardoor voor dat je wervelkolom 
in de natuurlijk S-curve blijft staan. De rug van de Be Brave 200 is bespannen met 3D netweave 
van de beste kwaliteit. Netweave bekleding is heel erg flexibel en vormt zich automatisch naar 
je rug. De vormgeving van het rugframe in combinatie met de torso-kinetische kwaliteiten én 
de kwalitatief hoogstaande 3D netweave bekleding zorgen ervoor dat dit type rugleuning zich 
automatisch in diepte aanpast aan de gebruiker. Hierdoor spreken wij van een lendensteun 
met automatische diepteverstelling. Met deze automatische lendensteun heb je optimale 
ondersteuning in de onderrug en blijft de wervelkolom automatisch in de natuurlijke S-curve. 
Alleen bij bestaande significante rugproblemen adviseren wij een aparte oppompbare 
lendensteun. Be Brave is hier optioneel ook mee uit te voeren. Bij gestoffeerde ruggen met een 
kunststof schaal adviseren wij wel vaak een aparte lendensteun.

7. In Nederland gemaakt

Be Brave is een 100% Nederlands product en wordt duurzaam geproduceerd in onze eigen fabriek 
in Breda. Omdat Be Brave dicht bij de afzetmarkt wordt geproduceerd, is het verbruik van fossiele 
brandstoffen en de CO2-uitstoot minimaal. Door de productie in Nederland creëren wij bovendien 
werkgelegenheid en stimuleren daarmee de Nederlandse economie.
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8. Veel ergonomische aanpasssingsmogelijkheden

Wij willen dat iedereen goed en prettig zit, of je nu een lang, kort, dik, dun of normaal postuur hebt. 
Na een correcte instelling van de stoel zit 95% van de mensen gelijk lekker op de basis uitvoering 
van Be Brave. Dit komt mede door de innovatieve zitting van Be Brave. Door de stoel een klein 
beetje te upgraden, is hij geschikt voor 99% van de mensen. En voor die laatste 1% kunnen wij 
maatwerk leveren. Zo garanderen wij dat echt iedereen goed en prettig kan zitten op de Be Brave.

De upgrade mogelijkheden voor Be Brave:

 ¡ een multidynamische armlegger maakt het werken met tablets of smartphones een stuk 
comfortabeler

 ¡ een neksteun kan extra comfort geven

 ¡ een hogere rug geeft meer steun in de rug aan langere mensen

 ¡ een in diepte oppompbare lendensteun voor meer ondersteuning in de onderrug (heel fijn bij 
lage rugklachten)

 ¡ een hogere of lagere gasveer dan onze standaard voor langere of kortere mensen

De maatwerk mogelijkheden voor Be Brave:

 ¡ voor elke situatie en/of klacht hebben wij een oplossing

 ¡ aanpassingen zijn bijvoorbeeld mogelijk op het gebied van de pasvorm, de afmetingen en/of de 
drukverdeling  

 ¡ de dikte van de vulling van de zitting, rug en neksteun kunnen wij aanpassen aan specifieke 
situaties

 ¡ de zitting kan langer worden gemaakt zodat ook de bovenbenen van de langste mensen 
optimale ondersteuning krijgen

9. Bijdrage aan een betere wereld

Wij willen de wereld goed achterlaten voor onze kinderen. Daarom gebruiken wij zoveel mogelijk 
gerecyclede materialen voor Be Brave en vinden wij het heel belangrijk dat bijna alle onderdelen 
aan het einde van de levensduur kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Be Brave bestaat op 
dit moment voor 54% uit gerecyclede materialen en kan voor 97% worden gerecycled. Om onze 
stoelen te beschermen tijdens het transport maken wij geen gebruik van plastic. In plaats daarvan 
gebruiken wij herbruikbare hoezen die zijn gemaakt van reststoffen uit onze stoffeerderij. 

We willen bovendien graag iets terug doen voor de maatschappij. Daarom gaat er van elke 
verkochte Be Brave € 2,50 naar Alzheimer Nederland. In 2019 hebben we hierdoor bijna  
€ 10.000,- kunnen overmaken aan deze mooie stichting. Waarom wij juist voor Alzheimer 
Nederland hebben gekozen is te lezen in een van onze nieuwsberichten: https://www.betastoelen.
nl/donatie-alzheimer-nederland-2019/.

Be Brave visueel samengevat

Onderstaand hebben wij nog eens visueel samengevat waarom je voor de Be Brave zou moeten 
kiezen. Bekijk ook vooral het leuke en heldere filmpje met de redenen om voor Be Brave te kiezen. 
Te bekijken door het scannen van de QR-code of via https://vimeo.com/266286851. 
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hoger zitten ventilerende stof optimale drukverdeling stuituitsparing

voor alle taken optimale ondersteuning modulair systeem combinatie met bureau

de beste netweave circulairstoffen hoezen 100% NL

Alzheimer Nederland ergonomisch bijdrage betere wereld uitgelegd in filmpje
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