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Score, dan zit je goed
Het in Tolbert gevestigde bedrijf bestaat
inmiddels 35 jaar. Dit is 35 jaar expertise op het
gebied van ergonomisch zitten. Deze nieuwe
catalogus is illustratief voor de vernieuwing die
zich voortdurend bij Score voordoet. Enerzijds
zijn productontwikkelaars uit eigen gelederen
continue bezig met productvernieuwingen cq
verbeteringen, waarbij ook steeds waar mogelijk
het Cradle to Cradle principe wordt toegepast.
Ook wij geloven in het leefbaar houden van onze
planeet, waarbij onze bedrijfsvoering voordurend
wordt aangepast aan de laatste ergonomische
ontwikkelingen. Zo zijn we over gegaan op een
computerprogramma met een productgenerator
die fouten elimineert voor de order in het systeem
kan worden doorgevoerd.

Wat is nieuw

Score is marktleider in Nederland

Nieuw in de catalogus is dat de meeste producten
zijn voorzien van een platte rugstang, hierdoor
wordt de rug stabieler en de vormgeving fraaier.
Natuurlijk zijn de veranderingen zorgvuldig
getest, want kwaliteit staat nummer 1 bij Score.
Ook nieuw is een balansmechaniek voor de
Amazone Balance, Jumper Balance
en Jolly Balance. Hierdoor is er een optie
toegevoegd om de Score zadelzittingen nog
comfortabeler te maken. Het stoffenassortiment
in Wol en Trevira is vervangen door nog
slijtvastere stoffen.

Score is marktleider in Nederland en wil dat
ook blijven, maar ook de export wordt steeds
belangrijker voor Score. De Score producten
worden ook over de grens steeds meer als
hoogwaardig herkend en erkend. Door het
regelmatig introduceren van nieuwe producten
en de export inspanningen heeft Score haar
marktleiderschap mede bereikt door:
•

•
•
•
•
•
•
*

Hoogwaardig industrieel ontwerp,
bekroond met diverse ontwerpprijzen
in binnen en buitenland.
Ergonomisch design volgens
NEN EN1335 norm
Compleet assortiment, voor elke
werkplek de beste oplossing
Maatwerk oplossingen mogelijk door pro
ductie in eigen fabriek in Nederland
ISO 9001: 2000 gecertificeerd
Gratis zitanalyse van de werkplek*
Scorestoelen kunt u kosteloos uitproberen*
vraag naar de exacte voorwaarden
bij uw Scoredealer
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Pur Pro serie

4400 Line

4400 Line
De Pur Pro modellen zijn uitermate geschikt voor het veeleisende werk in laboratoria en de meest uiteenlopende
industriële werkplekken. De royale zitting, de handige voetenplank en de zachte polyurethaan zitting en rug zorgen
voor een comfortabele zit. De zitting en rugleuning zijn bestand tegen diverse chemische stoffen en makkelijk te
reinigen en niet in de laatste plaats: ze zitten gewoon prettig, zodat u na een dag werken ontspannen naar huis
gaat. Alle Pur Pro modellen zijn uit te voeren met een schuifsysteem waardoor de zitdiepte met maximaal 7 cm
toeneemt. Da’s pas zitten! Pur Pro modellen zijn ook leverbaar in ESD uitvoering.
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4400 Pur Pro

4401 Pur Pro

4402 Pur Pro

4408 Pur Pro

• Hoogteverstelling 44-57 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm

• Hoogteverstelling 52-71 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Verstelbare voetenring ø 50 cm

• Hoogteverstelling 58-83 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Verstelbare voetenring ø 50 cm

• Hoogteverstelling 58-83 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Hoogte verstelbare voetenplank
• Wielen zijn niet mogelijk

Standaard uitvoering en instellingen

Opties zonder meerprijs

Alu. onderstel
ø 70 cm

Alu. onderstel
zwart ø 70 cm

Verstelbare
rughoek

Zachte wielen
(behalve 4408)

Trompetvoetjes
(4408)

Harde wielen
(behalve 4408)

Trompetvoetjes

Opties en Accessoires met meerprijs

Verstelbare ziten rughoek

Synchro
mechaniek

Armlegger 5
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Schuifzitting

Zachte wielen
belast geremd
(behalve 4408)
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Beuken SP serie

Spirit Line

Spirit 1501 Beuken SP

Spirit 1502 Beuken SP

• Hoogteverstelling 44-57 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm

• Hoogteverstelling 52-71 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Verstelbare voetenring ø 45 cm

• Hoogteverstelling 58-83 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Verstelbare voetenring ø 45 cm

Spirit 1500 Pur SP

Spirit 1501 Pur SP

Spirit 1502 Pur SP

Spirit Amazone Laag

• Hoogteverstelling 44-57 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm

• Hoogteverstelling 52-71 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Verstelbare voetenring ø 45 cm

• Hoogteverstelling 58-83 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Verstelbare voetenring ø 45 cm

• Hoogteverstelling 55-74 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Ook in een hoog model
verkrijgbaar

Pur SP serie

Spirit 1500 Beuken SP

Spirit Line
De Spirit Line is breed inzetbaar en zorgt voor de “right spirit” op de meest uiteenlopende werkplekken als:
laboratoria, scholen, ziekenhuizen, call-centers etc. De Spirit Line rugleuning biedt door het uitgekiende ontwerp
extra bewegingsvrijheid voor de schouders. De kleine kruispoot maakt deze stoel ideaal voor werkplekken
met weinig ruimte. Pur is zeer sterk en voelt zacht aan, bovendien is het gemakkelijk schoon te houden en erg
duurzaam.
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Standaard uitvoering en instellingen

Opties zonder meerprijs

Kunststof, zwart
ø 60 cm

Harde wielen

Verstelbare
rughoek

Zachte wielen

Trompetvoetjes

Opties en Accessoires met meerprijs

Alu. onderstel
zwart ø 60 cm

Alu. onderstel
ø 60 cm

Armlegger 5
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Amazone Pur
Rugleuning

Zachte wielen belast geremd

5

Beuken SP Serie

Base Line

Base 102 Beuken SP

Base 104 Beuken SP

Base 106 Beuken SP

• Hoogteverstelling 47-66 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm

• Hoogteverstelling 55-80 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Verstelbare voetenring ø 45 cm

• Hoogteverstelling 66-85 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Vaste voetenring ø 45 cm
• Wielen zijn niet mogelijk

• Hoogteverstelling 55-80 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Vaste voetenbeugel die
meebeweegt met de zitting

Base 101 Pur SP

Base 102 Pur SP

Base 104 Pur SP

Base 106 Pur SP

• Hoogteverstelling 47-66 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm

• Hoogteverstelling 55-80 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Verstelbare voetenring ø 45 cm

• Hoogteverstelling 66-85 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Vaste voetenring ø 45 cm
• Wielen zijn niet mogelijk

• Hoogteverstelling 55-80 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Vaste voetenbeugel die
meebeweegt met de zitting

Pur SP Serie

Base 101 Beuken SP

Standaard uitvoering en instellingen

Opties zonder meerprijs

Stalen onderstel,
zwart ø 60 cm

Stalen onderstel,
grijs ø 60 cm

Verstelbare
rughoek

Teendoppen

Opties en Accessoires met meerprijs

Base Line
Dat goed zitten niet duur hoeft te zijn bewijst Score met haar Base line. De Base Line is breed inzetbaar en
komt voor op de meest uiteenlopende werkplekken als: industrie, laboratoria, scholen, ziekenhuizen, call-centers
etc. De Base Line rugleuning biedt door het uitgekiende ontwerp extra bewegingsvrijheid voor de schouders.
Daarnaast biedt het stalen onderstel een stevige basis om goed en veilig te zitten.

6

Draadspindel

Armlegger 5

Zachte wielen belast geremd

Pur HD

Beuken

Trevira
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Harde wielen

Zachte wielen

Trompetvoetjes
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Trevira

Base Line

Base Line
Dat goed zitten niet duur hoeft te zijn bewijst Score met haar Base line. De Base Line is breed inzetbaar en
komt voor op de meest uiteenlopende werkplekken als: industrie, laboratoria, scholen, ziekenhuizen, call-centers
etc. De Base Line rugleuning biedt door het uitgekiende ontwerp extra bewegingsvrijheid voor de schouders.
Daarnaast biedt het stalen onderstel een stevige basis om goed en veilig te zitten.

Base 101 Trevira

Base 102 Trevira

Base 104 Trevira

Base 106 Trevira

• Hoogteverstelling 47-66 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm

• Hoogteverstelling 55-80 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Verstelbare voetenring ø 45 cm

• Hoogteverstelling 66-85 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Vaste voetenring ø 45 cm
• Wielen zijn niet mogelijk

• Hoogteverstelling 55-80 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Vaste voetenbeugel die
meebeweegt met de zitting

Standaard uitvoering en instellingen

Opties zonder meerprijs

Stalen onderstel,
zwart ø 60 cm

Stalen onderstel,
grijs ø 60 cm

Verstelbare
rughoek

Teendoppen

Pur HD

Beuken SP

Beuken

Pur SP

Opties en Accessoires met meerprijs

Draadspindel

Armlegger 5

Zachte wielen belast geremd

Harde wielen

Zachte wielen

Trompetvoetjes

Trevira
Grijs D04
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Antraciet D05 Zwart D09
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Rood D17

Blauw-zwart
D81

Felblauw D85 Donkerblauw
D88
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Beuken serie

Taboeretten
Base Line

Base 211 Beuken

Base 212 Beuken

• Hoogteverstelling 46-65 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm

• Hoogteverstelling 64-83 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Vaste voetenring ø 45 cm
• Wielen zijn niet mogelijk

• Hoogteverstelling 52-77 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Verstelbare voetenring ø 45 cm

Base 210 Pur

Base 211 Pur

Base 212 Pur

• Hoogteverstelling 46-65 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm

• Hoogteverstelling 64-83 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Vaste voetenring ø 45 cm
• Wielen zijn niet mogelijk

• Hoogteverstelling 52-77 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Verstelbare voetenring ø 45 cm

Pur serie

Base 210 Beuken

Taboeretten Base Line
De Base Line taboeretten serie bestaat uit drie modellen voorzien van een stalen onderstel. Alle modellen zijn
eenvoudig in hoogte te verstellen d.m.v. een ringvormige gaslift bediening onder de zitting zodat u nooit misgrijpt.
De zitting is te verkrijgen in beuken, polyurethaan of gestoffeerd in Trevira. Daarnaast biedt het stalen onderstel
een stevige basis om goed en veilig te zitten.

Standaard uitvoering en instellingen

Opties zonder meerprijs

Stalen onderstel,
zwart ø 60 cm

Stalen onderstel,
grijs ø 60 cm

Zitting ø 35 cm

Ringvormige
gaslift bediening

Teendoppen

Opties en Accessoires met meerprijs

Draadspindel

Zachte wielen belast geremd

Harde wielen

Zachte wielen

Trompetvoetjes

Trevira

Trevira
Grijs D04
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Antraciet D05 Zwart D09
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Rood D17

Blauw-zwart
D81

Felblauw D85 Donkerblauw
D88
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Beuken serie

Taboeretten Opti
Line

Opti 2210 Beuken

Opti 2212 Beuken

• Hoogteverstelling 41-54 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm

• Hoogteverstelling 50-69 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Verstelbare voetenring ø 50 cm

• Hoogteverstelling 58-83 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Verstelbare voetenring ø 50 cm

Opti 2200 Pur

Opti 2210 Pur

Opti 2212 Pur

• Hoogteverstelling 41-54 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm

• Hoogteverstelling 50-69 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Verstelbare voetenring ø 50 cm

• Hoogteverstelling 58-83 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Verstelbare voetenring ø 50 cm

Pur serie

Opti 2200 Beuken

Standaard uitvoering en instellingen

Taboeretten Opti Line
De Opti Line taboeretten bestaan uit drie modellen voorzien van een aluminium onderstel. Model Opti 2200
heeft een aluminium onderstel ø 50 cm en de modellen Opti 2210 en Opti 2212 hebben een aluminium onderstel
ø 70 cm. De Opti 2210 en 2212 (het hoogste model) bechikken over een verstelbare voetenring voor een goede
ondersteuning van uw voeten. Alle modellen zijn eenvoudig in hoogte te verstellen d.m.v. een ringvormige gaslift
bediening onder de zitting zodat u nooit misgrijpt. De zitting is te verkrijgen in beuken, polyurethaan of gestoffeerd
in Trevira.

Alu. onderstel
ø 70 cm

Alu. onderstel
ø 50 cm
(Opti 2200)

Zitting ø 35 cm

Ringvormige gaslift bediening

Opties zonder meerprijs

Zachte wielen
ø 65 mm

Alu. onderstel
ø 70 cm, zwart
(behalve 2200)

Harde wielen

Trompetvoetjes

Opties en Accessoires met meerprijs

Alu. onderstel
ø 70 cm (2200)

Alu. onderstel
ø 70 cm,
zwart (2200)

Zachte wielen belast geremd

Trevira

Trevira
Grijs D04
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Antraciet D05 Zwart D09
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Rood D17

Blauw-zwart
D81

Felblauw D85 Donkerblauw
D88
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Base 240 serie

4-poots
Taboeretten

Base 240-55

Base 240-60

Base 240-65

• Hoogte 50 cm
• Voorzien van voetenspijlen

• Hoogte 55 cm
• Voorzien van voetenspijlen

• Hoogte 60 cm
• Voorzien van voetenspijlen

• Hoogte 65 cm
• Voorzien van voetenspijlen

Base Steps-50

Base Steps-55

Base Steps-60

• Hoogte 50 cm
• Voetenspijlen op verschillende
hoogtes (vanuit de zitting 30 cm,
34 cm, 38 cm, 42 cm)

• Hoogte 55 cm
• Voetenspijlen op verschillende
hoogtes (vanuit de zitting 30 cm,
34 cm, 38 cm, 42 cm)

• Hoogte 60 cm
• Voetenspijlen op verschillende
hoogtes (vanuit de zitting 30 cm,
34 cm, 38 cm, 42 cm)

Base Steps serie

Base 240-50

4-poots Taboeretten
De handige 4-poots taboeretten van Score zijn overal inzetbaar. De stapelbare krukjes zijn in verschillende
hoogtes leverbaar waardoor er voor iedere gebruiker en elke werkplekhoogte een krukje beschikbaar is. De
Steps heeft de voetspijlen op verschillende hoogtes. Zo heeft elke gebruiker ongeacht beenlengte de juiste
ondersteuning. Heel handig bijvoorbeeld in klaslokalen waar aan leerlingen van verschillende leeftijden en
lengtes op dezelfde werkhoogte wordt les gegeven.
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Standaard uitvoering en instellingen

Opties zonder meerprijs

4-poots stalen
onderstel, grijs

4-poots stalen
onderstel, zwart

Opties en Accessoires met meerprijs

Andere hoogtes
op aanvraag

Andere framekleuren op
aanvraag

Pur

zitten.nl
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Jumper/Barrage serie

Zadelzittingen

Jumper laag

Jumper hoog

Jumper laag met rug

Barrage (incl. arml. 8)

• Hoogteverstelling 57-76 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm

• Hoogteverstelling 63-88 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm

• Hoogteverstelling 60-79 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Ook in een hoog model
verkrijgbaar

• Hoogteverstelling 67-92 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Aluminium onderstel ø 70 cm

Standaard uitvoering en instellingen

Alu. onderstel
ø 50 cm

Alu. onderstel
ø 70 cm
(Barrage)

Verstelbare ziten rughoek

Vaste zithoek

Opties zonder meerprijs

Zachte wielen
ø 65 mm

Kunstleer zwart

Naadloos gestoffeerd

Verstelbare
zithoek

Harde wielen
ø 50 mm

Zachte wielen
ø 50 mm

Trompetvoetjes

Opties en Accessoires met meerprijs

Zadelzittingen
Beleef het comfort van een zadelkruk. De ergonomisch gevormde zadelzitting zorgt voor een juiste zithouding,
terwijl je voeten stevig op de vloer staan. Door de zadelvorm komt de werkvelkolom in een houding die minder
tot vermoeidheid leidt. Ook bent u zeer beweeglijk op de zadelkruk, u rolt gemakkelijk van de ene naar de andere
plek. De zadelkrukken van Score zijn leverbaar in 2 verschillende zitvormen. De Jumper voor een bredere zit
en de Amazone, voor een smallere zit. Score heeft als accessoire een “Balance” mechaniek voor de Jumper,
Amazone en Jolly. Het uitgekiende mechaniek zorgt er voor dat het zadel van Score mee beweegt in de richting
van het zwaartepunt van het bovenlichaam wanneer de gebruiker zijn houding aanpast. De bekken rugwervel
stand blijft in balans en drukpunten, bijv. aan de binnenkant van de dijen en het schaambeen, worden ontlast.
Het zitten op de toch al comfortabele zadelzit wordt hierdoor nog aangenamer. De naadloze zadelkrukken zijn
speciaal ontworpen voor plaatsen waar hygiëne belangrijk is.

Alu. onderstel
ø 70 cm

Alu. onderstel
zwart ø 70 cm

Voetbediening

Balance

Zachte wielen belast geremd

Stamskin

Stamskin
Felgroen K81

Felgeel K82

Felrood K87

Wijnrood K83 Paars K84

Lichtblauw
K80

Donkerblauw
K89

Grijs K95

Antraciet K85 Zwart K05

Kunstleer
Zwart K11
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Amazone/Jolly serie

Zadelzittingen

Amazone laag

Amazone laag met rug

Amazone Pur Laag

Jolly

• Hoogteverstelling 57-76 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Ook in een hoog model
verkrijgbaar

• Hoogteverstelling 60-79 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Ook in een hoog model
verkrijgbaar

• Hoogteverstelling 57-76 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Ook in een hoog model
verkrijgbaar

• Hoogteverstelling 61-86 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm

Standaard uitvoering en instellingen

Alu. onderstel
ø 50 cm

Verstelbare ziten rughoek

Vaste zithoek

Zachte wielen
ø 65 mm

Opties zonder meerprijs

Kunstleer zwart

Harde wielen
ø 50 mm

Zachte wielen
ø 50 mm

Zachte wielen belast geremd

Stamskin

Trompetvoetjes

Opties en Accessoires met meerprijs

Zadelzittingen
Beleef het comfort van een zadelkruk. De ergonomisch gevormde zadelzitting zorgt voor een juiste zithouding,
terwijl je voeten stevig op de vloer staan. Door de zadelvorm komt de werkvelkolom in een houding die minder
tot vermoeidheid leidt. Ook bent u zeer beweeglijk op de zadelkruk, u rolt gemakkelijk van de ene naar de andere
plek. De zadelkrukken van Score zijn leverbaar in 2 verschillende zitvormen. De Jumper voor een bredere zit
en de Amazone, voor een smallere zit. Score heeft als accessoire een “Balance” mechaniek voor de Jumper,
Amazone en Jolly. Het uitgekiende mechaniek zorgt er voor dat het zadel van Score mee beweegt in de richting
van het zwaartepunt van het bovenlichaam wanneer de gebruiker zijn houding aanpast. De bekken rugwervel
stand blijft in balans en drukpunten, bijv. aan de binnenkant van de dijen en het schaambeen, worden ontlast.
Het zitten op de toch al comfortabele zadelzit wordt hierdoor nog aangenamer. De naadloze zadelkrukken zijn
speciaal ontworpen voor plaatsen waar hygiëne belangrijk is.

Alu. onderstel
ø 70 cm

Alu. onderstel
zwart ø 70 cm

Voetbediening

Balance

Amazone Pur
Rugleuning

Naadloos gestoffeerd

Verstelbare
zithoek

Stamskin
Felgroen K81

Felgeel K82

Felrood K87

Wijnrood K83 Paars K84

Lichtblauw
K80

Donkerblauw
K89

Grijs K95

Antraciet K85 Zwart K05

Kunstleer
Zwart K11
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Stahulpen serie

Stahulpen

Stahulp 232

Stahulp 2232

Stahulp 4232

Stahulp Steady

• Hoogteverstelling 55-80 cm
• Werkbladhoogte 80-100 cm
• Stalen onderstel, zwart ø 60 cm

• Hoogteverstelling 58-83 cm
• Werkbladhoogte 80-100 cm
• Aluminium onderstel ø 70 cm

• Hoogteverstelling 67-92 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Geschikt voor zeer weinig
beenruimte

• Hoogteverstelling 66-83 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Stalen opklapbaar onderstel

Standaard uitvoering en instellingen

Stahulpen
De stahulpen van Score Stahulpen bieden uitkomst bij veel afwisseling in staand en zittend werk. Ook zijn ze
ideaal voor werkplekken waar weinig of geen beenruimte is. Om prettig en gezond te werken moet uw stahulp
afgesteld zijn op de juiste werkhoogte. Zo vindt u de fraai vormgegeven Steady in veel musea, o.a. in het
Rijksmuseum en het Asser museum. Op de Steady met haar verstelbare zitting en haar handige (opklapbare)
voetensteun, kun je naast het gebruik als stahulp, ook nog gewoon zitten.

20

Stalen onderstel,
zwart ø 60 cm
(232)

Alu. onderstel
ø 70 cm (2232)

Verstelbare
zithoek

Teendoppen

Opties zonder meerprijs

Trompetvoetjes

Stalen onderstel,
grijs ø 60 cm
(232)

Opties en Accessoires met meerprijs

Zachte wielen belast geremd

Trompetvoetjes

zitten.nl

21

Taboeretten serie

Medical Line

Medical 6105

Medical 6305

Medical 6401

• Hoogteverstelling 57-76 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Model 6301 Ergo shape zitting

• Hoogteverstelling 57-76 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Draaibare armlegger

• Hoogteverstelling 57-76 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Ergo shape zitting (uitsparing)
• Draaibare armlegger

• Hoogteverstelling 54-73 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Compacte zadelzitting

Medical 6211/6311

Medical 6221/6321

Medical 6231/6331

• Hoogteverstelling 56-75 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Model 6311, Ergo shape zitting

• Hoogteverstelling 56-75 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Model 6321, Ergo shape zitting

• Hoogteverstelling 56-75 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Draaibare rugleuning als
armsteun te gebruiken

6200 / 6300 serie

Medical 6101/6301

Medical Line
De Score Medical Line is speciaal ontwikkeld voor gebruik in ziekenhuizen, poli’s, dokterspraktijken,
fysiotherapiepraktijken, etc. The Medical Line is veelal voorzien van speciale armleggers en speciale
rugleuningen. De Score Medical Line is te leveren met voetbediening voor situaties waarin men bijvoorbeeld
de handen vrij moet houden vanwege steriele redenen. Als bekleding kan men kiezen voor Stamskin met
antibacteriële eigenschappen; waterdicht, urinebestendig en vlamwerend. De 6200 modellen zijn voorzien van
een vlakke zitting, de 6300 modellen van een ergoshape zitting met uithollingen ter vermindering van drukpunten
in de dijen.

Standaard uitvoering en instellingen

Opties zonder meerprijs

Alu. onderstel
ø 50 cm
(taboeretten)

Alu. onderstel
ø 50 cm, zwart
(taboeretten)

Alu. onderstel
ø 70 cm, zwart
(stoelen)

Harde wielen
ø 50 mm

Arml. M gestoffeerd schuin vast

Arml. M Pur
schuin vast

Zachte wielen belast geremd

Zachte wielen
ø 65 mm

Stamskin

Zachte wielen
ø 50 mm

Trompetvoetjes

Opties en Accessoires met meerprijs

Alu. onderstel
ø 70 cm
(taboeretten)

Alu. onderstel
ø 70 cm, zwart
(taboeretten)

Verstelbare ziten rughoek

Armlegger 5

Voetbediening

Stamskin
Felgroen K81
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Alu. onderstel
ø 70 cm
(stoelen)

Felgeel K82

Felrood K87

zitten.nl

Wijnrood K83 Paars K84

Lichtblauw
K80

Donkerblauw
K89

Grijs K95

Antraciet K85 Zwart K05
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Beensteun/Artromove

Medical Line

Beensteun Dubbel

Artromove

• Hoogteverstelling 45-58 cm
• In hoogte en hoek verstelbaar

• Hoogteverstelling 45-58 cm
• In hoogte en hoek verstelbaar

• Hoogteverstelling 62-87 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Voorzien van een scharnierende
beensteun

Trippelstoel

Prikstoel Standaard

2300 Artrodese

• H-frame
• Zwenkwielen ø 100 mm waarvan
2 zwenkwielen v.z.v. rem en
vergrendeling

• Hoogteverstelling 44-57 cm
• Inclusief 1 armlegger M Pur vast

• Hoogteverstelling 46-59 cm
• Voorzien van onafhankelijk
verstelbare beensteunen

Trippel-/Prik-/Artrodesestoel

Beensteun Enkel

Standaard uitvoering en instellingen

Alu. onderstel
ø 70 cm
(stoelen)

Alu. onderstel
ø 50 cm
(Beensteunen)

Zachte wielen

Kunstleer zwart

Opties zonder meerprijs

Stamskin

Trevira

Verstelbare
rughoek

Zachte wielen belast geremd

Kunstleer zwart

Verstelbare
zithoek
(Artromove)

Harde wielen

Zachte wielen
ø 65 mm

Trompetvoetjes

Opties en Accessoires met meerprijs

Medical Line
Voor mensen die door een, al of niet tijdelijke, handicap gehinderd worden bij hun werk heeft Score een aantal
producten ontwikkeld waardoor het gemakkelijker wordt weer aan het werk te gaan c.q. aan het werk te blijven. Zo
zijn er in hoogte- en hoek verstelbare beensteunen, voor 1 of 2 benen. Om de doorbloeding van het heupgewricht
te stimuleren zijn patiënten met heupartrose vaak genoodzaakt dagelijks vrij ingewikkelde oefeningen uit te
voeren. De ergonomische Artromove biedt patiënten de mogelijkheid oefeningen op een eenvoudige wijze in
het dagelijks leven in te passen. Voor mensen met bijvoorbeeld een stijf been of een beenlengteverschil is de
Artrodese stoel ontwikkeld, waarbij beide been flappen onafhankelijk in een hoek zijn in te stellen om de druk
tegen de onderzijde van het bovenbeen te verminderen. Voor iemand die problemen heeft met spierspanning of
iemand die extra stabiliteit nodig heeft, heeft Score een trippel onderstel ontwikkeld, wat toepasbaar is op de
meeste stoelmodellen. Het trippelonderstel is voorzien van een H-frame met grote wielen en een centrale rem.
Voor bloedprikken heeft Score een stevige en gemakkelijk instelbare prikstoel met een vaste schuine armlegger
in haar programma.
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Verstelbare ziten rughoek

Arml. M gestoffeerd schuin vast

Arml. M Pur
schuin vast

Armlegger M
Vario

Stamskin
Felgroen K81

Kunstleer
Felgeel K82

Felrood K87

Wijnrood K83 Paars K84

Lichtblauw
K80

Donkerblauw
K89

Rood D17

Felblauw D85 Donkerblauw
D88

Grijs K95

Antraciet K85 Zwart K05

Zwart K11

Trevira
Grijs D04

Antraciet D05 Zwart D09

zitten.nl

Blauw-zwart
D81
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2300 serie

Ergo 2300 Line

Ergo 2300

Ergo 2301

Ergo 2302

Ergo 2308

• Hoogteverstelling 46-59 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm

• Hoogteverstelling 54-73 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Verstelbare voetenring ø 50 cm

• Hoogteverstelling 60-85 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Verstelbare voetenring ø 50 cm

• Hoogteverstelling 60-85 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Hoogte verstelbare voetenplank
• Wielen zijn niet mogelijk

Standaard uitvoering en instellingen

Alu. onderstel
ø 70 cm

Verstelbare
rughoek

Harde wielen

Trompetvoetjes
(2308)

Opties zonder meerprijs

Trevira

Alu. onderstel
zwart ø 70 cm

Zachte wielen

Trompetvoetjes

Opties en Accessoires met meerprijs

Verstelbare ziten rughoek

Synchro
mechaniek

Armlegger 5

Schuifzitting

Zachte wielen belast geremd

Kunstleer zwart

Stamskin

Wol

Opblaasbare
lumbaalsteun

Hoge rug
(+10 cm)

Opklapbare rug

Trevira
Grijs D04

Antraciet D05 Zwart D09

Rood D17

Blauw-zwart
D81

Felblauw D85 Donkerblauw
D88

Felgeel K82

Felrood K87

Wijnrood K83 Paars K84

Lichtblauw
K80

Donkerblauw
K89

Zwart W09

Rood W17

Bruin W61

Felgroen W81 Paars W84

Stamskin

Ergo 2300 Line
Ergo Line “de No-Nonsens stoel van Score” De Ergo Line van Score heeft al jarenlang zijn sporen verdiend
als werkpaard in velerlei situaties. Deze NEN-EN 1335-1 stoel is onverwoestbaar, ergonomisch uitgekiend en
leverbaar in allerlei hoogtes. Al of niet voorzien van armleggers, schuifzitting en/of een voetenplank. De zithoek,
rughoek en rughoogte zijn separaat eenvoudig in te stellen op de gewenste stand voor optimaal zitcomfort.

Felgroen K81

Grijs K95

Antraciet K85 Zwart K05

Kunstleer
Zwart K11

Wol
Grijs W04
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Antraciet
W05

zitten.nl

Bordeaux
W19

Felblauw W85 Donkerblauw
W88
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5100 Line

5100 Line

5100 S

5100 M

5100 L

• Hoogteverstelling 44-54 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm
• Zitting ca. 47 x 47 cm (B x D)
• Rug ca. 46 x 54 cm (B x H)

• Hoogteverstelling 44-54 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm
• Zitting ca. 50 x 50 cm (B x D)
• Rug ca. 46 x 54 cm (B x H)

• Hoogteverstelling 50-64 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm
• Zitting ca. 54 x 55,5 cm (B x D)
• Rug ca. 49 x 63 cm (B x H)

Standaard uitvoering en instellingen

5100 Line
Met de 5100 serie brengt Score een unieke lijn stoelen op de markt die qua vormgeving identiek zijn maar bestaat
uit drie verschillende groottes nl: de Small, Medium en Large. Voorzien van een synchromechaniek, armleggers
die in de hoogte en breedte verstelbaar zijn maar ook draaibaar. Een rugleuning die naast fraai ook functioneel
vorm gegeven is, waarbij de onderkant breed is voor een optimale ondersteuning van de rug en de bovenkant
smal voor meer bewegingsvrijheid van de schouders. De stoelen zijn niet alleen maar fraai vorm gegeven, en
voorzien van alle gemakken, maar beschikken over de eigenschap om aan de individuele eisen en wensen van
iedere gebruiker te voldoen. En dat is volgens Score één van de belangrijkste criteria voor een stoel. Kortom een
lijn stoelen die letterlijk op je lijf geschreven zijn!!

Alu. onderstel
ø 70 cm

Armlegger 8

Harde wielen

Wol

Alu. onderstel
zwart ø 70 cm

Zachte wielen

Trompetvoetjes

Opties en Accessoires met meerprijs

Schuifzitting

Opblaasbare
lumbaalsteun

Hoofdsteun

Zachte wielen belast geremd

Wol
Grijs W04

28

Synchro
mechaniek

Opties zonder meerprijs

Antraciet
W05

Zwart W09

zitten.nl

Rood W17

Bordeaux
W19

Bruin W61

Felgroen W81 Paars W84

Felblauw W85 Donkerblauw
W88
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5000 Line

5000 Line

5000

5000 Verzwaard

• Hoogteverstelling 48-61 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm
• Voor mensen tot 120 kg

• Hoogteverstelling 48-61 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm
• Voor mensen tot ca. 150 kg

Standaard uitvoering en instellingen

Alu. onderstel
ø 70 cm

Verstelbare
rughoek (5000
Verzwaard)

Synchro mechaniek (5000)

Verstelbare
zitdiepte (5000
Verzwaard)

Opties zonder meerprijs

Harde wielen

Trevira

Zachte wielen belast geremd

Wol

Alu. onderstel
zwart ø 70 cm

Zachte wielen

Trompetvoetjes

Opties en Accessoires met meerprijs

5000 Line
De 5000 Line bestaat uit een tweetal stoelen, waaronder model “5000”, geschikt voor gebruikers tot 120 kg
en model “5000 Verzwaard”, geschikt voor gebruikers tot 150 kg. Model “5000 V”, is standaard voorzien
van een zitdiepteverstelling. Beide stoelen zijn opgewassen tegen grote krachten en voorzien van diverse
instelmogelijkheden. Om het zitcomfort nog meer te verhogen, zijn de modellen te voorzien van allerlei extra
accessoires waaronder; een hoofdsteun, een schuifzitting, een verstelbare lumbaalsteun etc. Want wie goed zit,
wordt minder snel moe en presteert beter!

Armlegger 5

Schuifzitting

Opblaasbare
lumbaalsteun

Hoofdsteun

Trevira
Grijs D04

Antraciet D05 Zwart D09

Rood D17

Blauw-zwart
D81

Felblauw D85 Donkerblauw
D88

Antraciet
W05

Rood W17

Bordeaux
W19

Bruin W61

Wol
Grijs W04
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Zwart W09

zitten.nl

Felgroen W81 Paars W84

Felblauw W85 Donkerblauw
W88
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MaXX Line

MaXX Line

MaXX S

MaXX M

MaXX L

MaXX wachtkamerstoel

• Hoogteverstelling 47-61 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm
• Zitting ca. 50 x 53 cm (B x D)
• Rug ca. 46 x 50 cm (B x H)

• Hoogteverstelling 47-61 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm
• Zitting ca. 57,5 x 53 cm (B x D)
• Rug ca. 46 x 50 cm (B x H)

• Hoogteverstelling 47-61 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm
• Zitting ca. 65 x 53 cm (B x D)
• Rug ca. 56 x 50 cm (B x H)

• Werkbladhoogte 70-80 cm
• Hoogte 46 cm
• Zitting 57 x 50 cm (B x D)
• Rugleuning 55 x 39 cm (B x H)

Standaard uitvoering en instellingen

Alu. onderstel
ø 70 cm

Stalen frame,
zwart

Verstelbare
rughoek

Armlegger 5

Opties zonder meerprijs

Harde wielen

Beuken

Wol

Alu. onderstel
zwart ø 70 cm

Zachte wielen

Trompetvoetjes

Stamskin

Opties en Accessoires met meerprijs

MaXX Line
Deze robuste stoelen zijn speciaal ontwikkeld voor de wat zwaardere medemens tot 250 kg. De MaXX Line is
verkrijgbaar in 3 verschillende standaard maten maar omdat niemand gelijk is, is het ook mogelijk om de 3 ruggen
en zittingen onderling uit te wisselen om zo tot een nog meer op het individu aangepaste oplossing te komen.
Naast de bureaustoelen, heeft Score ook een wachtkamerstoel ontwikkeld voor een stevige en veilige zit.

Opblaasbare
lumbaalsteun
MaXX Line

Armleggers
MaXX
Wachtkamerstoel

Andere framekleuren op
aanvraag

Wol

Stamskin
Felgroen K81

Felgeel K82

Felrood K87

Wijnrood K83 Paars K84

Lichtblauw
K80

Donkerblauw
K89

Grijs K95

Antraciet
W05

Zwart W09

Rood W17

Bruin W61

Felgroen W81 Paars W84

Antraciet K85 Zwart K05

Wol
Grijs W04
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zitten.nl

Bordeaux
W19

Felblauw W85 Donkerblauw
W88
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At Ease serie

Zaal-/vergader-/
wachtkamer Line

At Ease

At Ease halbankje 2

At Ease halbankje 3

At Ease halbankje 111

• Hoogte 46 cm

• Hoogte 46 cm
• Halbankje met 2 zittingen

• Hoogte 46 cm
• Halbankje met 3 zittingen

• Hoogte 46 cm
• Halbankje met 2 zittingen en
rond tafeltje in het midden

Standaard uitvoering en instellingen

Stalen frame,
zwart

Wielen zijn niet
mogelijk

Beuken

Opties en Accessoires met meerprijs

Zaal-/vergader-/wachtkamer Line
In de ontvangstruimten vindt u de modieuze At Ease stoelen van Score. Een lichte en toch stevige stoel,
uitgevoerd in fraai beuken of met een slijtvaste wollen stoffering. Echt een stoel waar je mee voor de dag kunt
komen. De At Ease is niet alleen fraai vormgegeven maar beschikt ook over een geweldig zitcomfort en makkelijk
te koppelen tot ruimte-efficiënte rijen. De At Ease is ook inzetbaar in kantine en vergaderruimtes. De At Ease kuip
is zo comfortabel, dat er zelfs hele zaalcentra en veilingen mee zijn uitgerust. Ook is de At Ease leverbaar als
bijzetstoel of in diverse combinaties als halbank.

Alu-kleur

Chroom

Koppeling

Liedboekhouder

Armlegger At
Ease

Kuip gebeitst in
andere kleur op
aanvraag

Andere framekleuren op
aanvraag

Wol

Trevira

Trevira
Grijs D04

Antraciet D05 Zwart D09

Rood D17

Blauw-zwart
D81

Felblauw D85 Donkerblauw
D88

Antraciet
W05

Rood W17

Bordeaux
W19

Bruin W61

Wol
Grijs W04
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Zwart W09

zitten.nl

Felgroen W81 Paars W84

Felblauw W85 Donkerblauw
W88
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Zaal-/Vergader-/
Wachtkamerstoel

Zaal-/vergader-/
wachtkamer Line

Ergo 2350

5200

MaXX wachtkamerstoel

• Hoogteverstelling 43-57 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm
• Voorzien van Synchromechaniek

• Fraaie bezoekerstoel met stalen
frame en in comfortabel Trevira
gestoffeerd

• Sledemodel met comfortabele
wollen stoffering

• Werkbladhoogte 70-80 cm
• Hoogte 46 cm
• Zitting 57 x 50 cm (B x D)
• Rugleuning 55 x 39 cm (B x H)

Zaal-/Vergader-/
Wachtkamerstoel

At Work

Aspire
• Modern vormgegeven stoel
• Hoogte 46 cm

Standaard uitvoering en instellingen

Stalen frame,
zwart

Alu. onderstel
ø 60 cm
(At Work)

Kantelmechaniek
(At Work)

Zachte wielen
ø 65 mm
(At Work)

Beuken

Wol (5200)

Wol (At Work)

Wol

Trevira
(At Work)

Trevira
(Ergo 2350)

Chroom
(Aspire)

Opties en Accessoires met meerprijs

Zaal-/vergader-/wachtkamer Line
De At Ease line beschikt ook over een strak vormgegeven bureaustoel. De “At Work” uit deze lijn is een fraai
gevormde zeer comfortabele bureaustoel, voorzien van een kantelmechaniek. De At Work is leverbaar in beuken
of gestoffeerd met Trevira , wol of kunstleer. De 2350 is inzetbaar als bijzetstoel o.a. bij de ErgoLine en de 5200
bij de 5100 Line. Zo kunt u uw bureaustoel combineren met een bijpassende conferentiestoel. De Aspire is een
stapelbare sledestoel gebaseerd op dezelfde comfortabele kuip van de At Ease. De sledestoel kenmerkt zich
door het licht meeveren als u er op zit, wat comfortverhogend werkt.

Chroom

Armleggers
MaXX
Wachtkamerstoel

Kuip gebeitst in
andere kleur op
aanvraag

Andere framekleuren op
aanvraag

Trevira
Grijs D04

Antraciet D05 Zwart D09

Rood D17

Blauw-zwart
D81

Felblauw D85 Donkerblauw
D88

Antraciet
W05

Rood W17

Bordeaux
W19

Bruin W61

Wol
Grijs W04
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Zwart W09

zitten.nl

Felgroen W81 Paars W84

Felblauw W85 Donkerblauw
W88
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Basic serie

Voetensteunen

Basic 951

Basic 952

• Hoogteverstelling 5-23 cm
• Handbediening
• Verstelbare hellingshoek

• Hoogteverstelling 24-36 cm
• Handbediening
• Verstelbare hellingshoek

• Hoogteverstelling 8-29 cm
• Voetbediening
• Verstelbare hellingshoek

Discus 150

Discus 250

• Gaslift hoogteverstelling 5-15 cm
• Voetbediening
• Vaste hellingshoek van 5°

• Gaslift hoogteverstelling 15-25 cm
• Voetbediening
• Vaste hellingshoek van 5°

Discus serie

Basic 950

Standaard uitvoering en instellingen

Voetensteunen
Als uw voeten bij een rechte hoek tussen uw bovenbenen en onderbenen niet op de grond staan, dan heeft u een
voetensteun nodig. Soms volstaat een ring of een plank aan een stoel. Maar handiger is een losse voetensteun
die u voor u neerzet. De Score voetensteun 952 zorgt voor een betere zithouding en is vanuit zitpositie eenvoudig
met de voet in hoogte te verstellen. Daarom wordt deze voetensteun het meest aanbevolen door ergonomen en
AV&M-medewerkers. Alle Basic voetensteunen zijn ook te verkrijgen in een ESD uitvoering. In combinatie met
een ESD veilige stoel bent u er zeker van dat opgebouwde statische electriciteit niet via u maar via uw ESD veilige
stoel of voetensteun ontlaadt. Zo voorkomt u beschadiging aan uw computer en electronische randapparatuur

38

In hoogte
verstelbaar

Opties en Accessoires met meerprijs

ESD (norm IEC
61340)

RVS onderstel
(Basic 950)

zitten.nl
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Ergo 2300 ESD Line

ESD Line

Ergo 2301 ESD

Ergo 2302 ESD

Ergo 2308 ESD

• Hoogteverstelling 46-59 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm

• Hoogteverstelling 54-73 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Verstelbare voetenring ø 50 cm

• Hoogteverstelling 60-85 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Verstelbare voetenring ø 50 cm

• Hoogteverstelling 60-85 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Hoogte verstelbare voetenplank

5000 ESD

Amazone/Jumper ESD

Opti 2200 ESD

Stahulp 2232 ESD

• Hoogteverstelling 48-61 cm
• Voorzien van Synchromechaniek
• Voor mensen tot 120 kg

• Hoogteverstelling 62-87 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm

• Hoogteverstelling 41-54 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm

• Hoogteverstelling 58-83 cm
• Werkbladhoogte 80-100 cm

ESD

Ergo 2300 ESD

Standaard uitvoering en instellingen

ESD Line
Statische elektriciteit ontstaat na wrijving tussen verschillende (synthetische) materialen. Raakt u bijv. metaal aan
of minder wenselijk “een ESD gevoelig component” dan ondervindt u bij de ontlading kleine schokjes. Hinderlijk
voor u maar ook schadelijk voor bijv. het elektronisch component waar u mee werkt. Gevolg, hoge reparatie- en/
of vervangingskosten. U kunt dit voorkomen door een ESD veilige werkplek (EPA). ESD staat voor Electronic
Static Discharge wat ontlading van statische elektriciteit betekent. Door gebruik te maken van geleidende
componenten en stoffering op onze stoelen vindt continu ontlading plaats vanuit de stoel via een geleidende
vloer naar een geaard punt in de werkruimte. Score beschikt over een complete lijn goedgekeurde ESD veilige
stoelen, die kunnen worden voorzien van een weerstand van 1Mohm voor een gecontroleerde ontlading. Hier
geldt het motto: “geen lading, is geen ontlading”. Score ESD stoelen en voetenbanken voldoen aan de norm IEC
61340-5-1 en zijn getest door het “SP Technical Research Instituut” uit Zweden.

Alu. onderstel
ø 70 cm

Alu. onderstel
ø 50 cm (taboeretten)

Synchro mechaniek (5000 ESD)

Zachte wielen
ESD

Trompetvoetjes
(2308)

Dralon ESD

Armlegger 5 ESD

Jumper/Amazone
rugleuning ESD

Zachte wielen belast geremd
ESD

Trompetvoetjes
ESD

Opties en Accessoires met meerprijs

Verstelbare ziten rughoek

Synchro
mechaniek

Schuifzitting

Opblaasbare
lumbaalsteun

Kunstleer zwart
ESD

ESD
Antraciet D07 Donkerblauw
ESD
D89 ESD

40

Verstelbare
rughoek

Opties zonder meerprijs

Zwart K07
Kunstleer ESD

zitten.nl
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4400 ESD serie

ESD Line

4401 ESD

4402 ESD

4408 ESD

• Hoogteverstelling 44-57 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm

• Hoogteverstelling 52-71 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Verstelbare voetenring ø 50 cm

• Hoogteverstelling 58-83 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Verstelbare voetenring ø 50 cm

• Hoogteverstelling 58-83 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Hoogte verstelbare voetenplank

Spirit 1500 ESD

Spirit 1501 ESD

Spirit 1502 ESD

• Hoogteverstelling 44-57 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm

• Hoogteverstelling 52-71 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Verstelbare voetenring ø 45 cm

• Hoogteverstelling 58-83 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Verstelbare voetenring ø 45 cm

Spirit ESD serie

4400 ESD

Standaard uitvoering en instellingen

ESD Line
Statische elektriciteit ontstaat na wrijving tussen verschillende (synthetische) materialen. Raakt u bijv. metaal aan
of minder wenselijk “een ESD gevoelig component” dan ondervindt u bij de ontlading kleine schokjes. Hinderlijk
voor u maar ook schadelijk voor bijv. het elektronisch component waar u mee werkt. Gevolg, hoge reparatie- en/
of vervangingskosten. U kunt dit voorkomen door een ESD veilige werkplek (EPA). ESD staat voor Electronic
Static Discharge wat ontlading van statische elektriciteit betekent. Door gebruik te maken van geleidende
componenten en stoffering op onze stoelen vindt continu ontlading plaats vanuit de stoel via een geleidende
vloer naar een geaard punt in de werkruimte. Score beschikt over een complete lijn goedgekeurde ESD veilige
stoelen, die kunnen worden voorzien van een weerstand van 1Mohm voor een gecontroleerde ontlading. Hier
geldt het motto: “geen lading, is geen ontlading”. Score ESD stoelen en voetenbanken voldoen aan de norm IEC
61340-5-1 en zijn getest door het “SP Technical Research Instituut” uit Zweden.
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Alu. onderstel
ø 70 cm

Alu. onderstel
ø 60 cm (Spirit
Line)

Verstelbare
rughoek

Zachte wielen
ESD

Opties zonder meerprijs

Trompetvoetjes
(4408)

Pur Pro ESD

Pur SP ESD

Trompetvoetjes
ESD

Opties en Accessoires met meerprijs

Verstelbare
zit- en rughoek
(4400 serie)

Synchro mechaniek (4400 serie)

Schuifzitting

zitten.nl

Armlegger 5 ESD

Zachte wielen
- belast geremd
ESD
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Ergo 2300 Cleanroom serie

Cleanroom Line

Ergo 2301 Cleanroom

Ergo 2302 Cleanroom

Ergo 2308 Cleanroom

• Hoogteverstelling 46-59 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm

• Hoogteverstelling 54-73 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Verstelbare voetenring ø 50 cm

• Hoogteverstelling 60-85 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Verstelbare voetenring ø 50 cm

• Hoogteverstelling 60-85 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Hoogte verstelbare voetenplank

4400 Cleanroom

4401 Cleanroom

4402 Cleanroom

4408 Cleanroom

• Hoogteverstelling 44-57 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm

• Hoogteverstelling 52-71 cm
• Werkbladhoogte 80-90 cm
• Verstelbare voetenring ø 50 cm

• Hoogteverstelling 58-83 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Verstelbare voetenring ø 50 cm

• Hoogteverstelling 58-83 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Hoogte verstelbare voetenplank

4400 Cleanroom serie

Ergo 2300 Cleanroom

Standaard uitvoering en instellingen

Cleanroom Line
Werkt u in een cleanroom, dan is het van groot belang dat deze ruimte stofvrij is en blijft. Score stoelen zijn getest
door het “Fraunhofer Instituut” en voldoen aan de norm: DIN EN ISO 14644-1, ISO klasse 4 (Class 10 volgens de
US Federal Standard 209E). De stoelen zijn verkijgbaar in ESD kunstleer of polyurethaan, welke geen stofdeeltjes
verspreiden en/of aantrekken. Score stoelen zijn waar nodig voorzien van een Hepa filter, zodat bij het zitten
gaan of verzitten de verplaatste lucht altijd gefilterd wordt en er geen stofdeeltjes in de ruimte belanden.

Alu. onderstel
ø 70 cm

Verstelbare
rughoek

Zachte wielen
ESD

Trompetvoetjes
(2308 + 4408)

Opties zonder meerprijs

Kunstleer zwart
ESD

Pur Pro ESD

Trompetvoetjes
ESD

Pur SP ESD

Opties en Accessoires met meerprijs

Verstelbare ziten rughoek

Synchro
mechaniek

Schuifzitting

Armlegger 5 ESD

Zachte wielen
- belast geremd
ESD

ESD
Zwart K07
Kunstleer ESD
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RVS

RVS Line

802 RVS

808/809 RVS

810 RVS

• Hoogteverstelling 43-59 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm

• Hoogteverstelling 56-80 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Hoogte instelbare voetenring

• Werkbladhoogte 70-80 cm
• Hoogte 55 cm (808)
• Hoogte 60 cm (809)

• Hoogteverstelling 41-57 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm

812 RVS

832 RVS

Jumper RVS

Steady RVS

• Hoogteverstelling 60-84 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Hoogte instelbare voetenring

• Hoogteverstelling 60-84 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Hoogte 55 cm

• Hoogteverstelling 66-90 cm
• Werkbladhoogte 90-100 cm
• Voorzien van verstelbare zithoek

• Hoogteverstelling 66-82 cm
• Onderstel is niet inklapbaar
• Voorzien van verstelbare zithoek

RVS

801 RVS

Standaard uitvoering en instellingen

RVS Line
Op afdelingen waar hoge eisen worden gesteld aan hygiëne, is er eigenlijk maar één oplossing: Roest Vast Staal.
Met de uitgekiende 800-serie slaat Score de spijker op z’n kop. Deze RVS-line is prima bestand tegen veelvuldig
reinigen met chemische ontsmettingsmiddelen of water. En dankzij de hoge poten is ook de ruimte onder de
stoel gemakkelijk te reinigen.’ Zeer geschikt voor voedingsmiddelenindustrie en ziekenhuizen. Note: In ruimtes
waar sprake is van hoge zoutgehaltes en/of chloor wordt aanbevolen geen gasveer te gebruiken maar een vaste
hoogte te bepalen, en als basismateriaal ectrolytisch gepolijst RVS 316 te gebruiken.

46

RVS 304
onderstel

Verstelbare
rughoek

Geschikt voor
hygienische
werkplekken

Zachte wielen
RVS

Insteekdoppen

Opties en Accessoires met meerprijs

ESD (norm IEC
61340)

Armlegger 3
RVS

Zachte wielen
RVS

zitten.nl
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Beeldschermdragers

Ergonomische
accessoires

SCD0510/SCD0511

SCD0520/SCD0540

SCD0522

• Laptopdrager vervaardigd uit
Hylite gewicht 260 gram

• Robuuste flatscreen standaard
voor beeldschermen tot 15 kg
• Klembevestiging voor
bureaubladen tot 70 mm

• Robuuste flatscreen standaard
voor screens tot 7,5 kg/st.
• Rozet bevestiging 8 mm voor
bureaubladen tot 70 mm

• Flatscreen standaard voor 2
screens Back to Back 7,5 kg/st.
• Rozet bevestiging 8 mm voor
bureaubladen tot 70 mm

SCW1500 ZW

SCC1400

SCT1502

EFE0100 ErgoFrame®

• Beeldschermen tot 20 kg
• Muurbevestiging, dikte 15 mm
• VESA standaard

• Beeldschermen van 27”-60”
(tot 50 kg)
• Plafond montage (hoogte
instelbaar)

• Trolley v. beeldschermen van
27”-60” VESA (tot 50 kg)
• Hoogte verstelling 110-180 cm
• 4 wielen, waarvan 2 met rem

• Universele digibord trolley,
elektrische hoogteverstelling
65 cm, voor beamers met eigen
montage arm

EFE0800 ErgoFrame®

EFE1400 ErgoFrame®

EFF5100 ErgoFrame®

EFF5200 ErgoFrame®

• Beamerarm 0.30-0.80 m
• Geschikt voor alle ultrashort beamers die aan een
beamerspin te bevestigen zijn

• Beamerarm 0.30-1.40 m
• Geschikt voor alle shortthrow beamers die aan een
beamerspin te bevestigen zijn

• Trolley voor touchscreens en
flatscreens tot 65 kg
• Elektrische hoogteverstelling
65 cm

• Trolley voor zware flatscreens en
touchscreens tot 145 kg
• Elektrische hoogteverstelling
65 cm

EFFW 5100 ErgoFrame®

EFFW5200 ErgoFrame®

• Muurframe voor flatscreens en
touchscreens tot 65 kg
• Elektrische hoogteverstelling
65 cm

• Wandframe met 2 elektrische
hefzuilen voor beeldschermen
tot 145 kg Elektrische
hoogteverstelling 65 cm

Ergonomische accessoires
Score biedt een scala aan ophangsystemen om werken en presenteren nog aangenamer te maken. Van kleine
bureaustandaards tot grote wandsystemen. Trolley’s voor grote en kleine beeldschermen, digitale schoolborden
en touch screens tot 145 kg, waaronder:
- ErgoFrame® trolleys en wandsystemen voor digitale schoolborden in combinatie met projector
- ErgoFrame® trolleys en wandsystemen voor touch screens van 32”tot 70”
- Beeldscherm- en monitorophangsystemen voor bureau, wand en plafond van 15”tot 60”
- CPU houders
- Projector ophangsystemen
- Notebook steunen

48

Digitale
beeldschermdragers

Digitale
beeldschermdragers

Beeldschermophangsystemen

NOT1200

zitten.nl
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®

®

®

Voorwaarden

Garantie*

Retouren*

Score stoelen worden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid vervaardigd van duurzame
materialen. Score stoelen worden geleverd met
levenslange garantie op de gasveer en met vijf
jaar garantie op alle metalen onderdelen.

Mits de producten onbeschadigd en in de
originele verpakking geretourneerd worden,
crediteren wij de factuur op dergelijke orders.

•
•
•

Levenslange garantie op de gasveer
Op stalen delen standaard 5 jaar, of 10 jaar
in combinatie met onderhoudscontract.
2 Jaar garantie op bekleding
bij normaal gebruik*

Reclamaties dienen binnen 48 uur na ontvangst
van goederen schriftelijk gemeld te worden.
Goederen mogen alleen geretourneerd worden
onder vermelding van een Score retournummer.
Dit RMA nummer is aan te vragen bij de verkoop
binnendienst van Score.

Onderhoudscontract
Van een goed functionerende stoel heeft u
jarenlang plezier. Daarom adviseren wij om
uw stoelen regelmatig te laten controleren op
slijtage. Voor het periodieke nakijken van al uw
stoelen kunt u een onderhoudscontract afsluiten
met Score. Zo bent u jarenlang verzekerd van een
goede stoel. Bovendien geldt in combinatie met
een onderhoudscontract een garantietermijn van
10 jaar op metalen onderdelen.
•
•
•
•

Periodieke controle van o.a. het zitmechaniek
Preventief onderhoud
Reparatie
Garantie op metalen onderdelen verlengd
tot 10 jaar bij normaal gebruik*

Proefplaatsingen
Via ons uitgebreide dealernetwerk bieden wij
u de mogelijkheid om onze producten 14 dagen
vrijblijvend uit te proberen. Proefplaatsingen
dienen duidelijk vermeld te worden op uw orders,
deze worden via het reguliere administratieve
traject verwerkt. Alleen de (retour) verzendkosten
zijn voor uw rekening. Maatwerkonderdelen
worden niet gecrediteerd.
*

vraag naar de exacte voorwaarden
bij uw Scoredealer

zitten.nl

Zo herkent u een goede werkstoel
1
2

3

4

5

6
7

8
9

10
11

De rugleuning steunt het
onderste gedeelte van de rug.
Zitting en rugleuning zijn
uitgevoerd in degelijk en een
voudig te reinigen materiaal. De
zitting is niet te glad.

1
6

De stoel is soepel draaibaar
en eenvoudig in hoogte
verstelbaar.
Voor wisselwerkplekken is
de stoel snel en eenvoudig in
te stellen door iedere nieuwe
gebruiker.
Het onderstel heeft minimaal
5 tenen en een grote omtrek
voor een goede stabiliteit
en veiligheid van de stoel of
stahulp.
De rugleuning heeft een
geringe, gelijkmatige ronding.

2

7
8

2

9

3

10

4

Zo mogelijk beschikt de stoel
over in hoogte en breedte
verstelbare armleuningen.
De hoek tussen de rugleuning
en de zitting is ongeveer 90°.
De zitting is zo groot dat
de gebruiker van de stoel
regelmatig kan verzitten en
eventueel voorzien van een
verschuifbare zitting voor lange
mensen.

11

De zitting is vrijwel vlak en aan
de voorzijde afgerond.
De degelijke voetensteun heeft
een royaal formaat, zodat
de voeten verplaatst kunnen
worden.

5

uw score dealer

Score BV
Feithspark 5
9356 BX Tolbert
T. + 31 (0)594554000
F. + 31 (0)594554040
E. info@scorenl.com

