Mijn Score zadelkruk: optimaal bedieningsgemak

seats to suit

1 De lendensteun is anatomisch vormgegeven en
biedt een goede ondersteuning van je onderrug. Schouders en armen hebben optimale
bewegingsvrijheid.

gevormd zadel, zodat het bekken
2 Anatomisch
kantelt en de wervelkolom in de juiste positie

1

wordt bewogen voor een ontspannen houding.

je zadelkruk met neigmechaniek juist af te
3 Om
stellen, trek je de zithoekhendel omhoog en

buig je gelijktijdig je bovenlichaam iets naar
voren. De zadelzitting kantelt en zorgt voor een
correcte en gezonde rughouding.
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3
4
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je zadelkruk op de juiste hoogte in te stellen
4 Om
trek je de gaslifthendel omhoog. Je zadelkruk
heeft de juiste zithoogte als je voeten op de
grond staan en je knieën licht gebogen zijn.
voor het unieke Score Balance mechaniek
5 Kies
voor actief zitten. De zitting “beweegt 360°

mee” en zorgt ervoor dat je bekken- en rughouding optimaal gepositioneerd blijven.

6

Zadelkrukken Jumper en Amazone
-

+

6 Standaard voorzien van een ø 54 cm kruispoot
en grote zwenkwielen ter verhoging van de
mobiliteit.

Probeer de Score zadelkruk gratis uit.
Vraag er naar bij je Score dealer of neem contact op via info@scorenl.com
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Score BV
Feithspark 5
9356 BX Tolbert
Nederland
T. + 31 (0)594-554000
E. info@scorenl.com

•
•
•
•
•
•

comfortabel en ergonomisch gevormde zadelzitting voor een gezonde zithouding
voor een perfecte pasvorm, verkrijgbaar in twee zadelmaten
uniek verstelbaar Score Balance mechaniek voor actief zitten
naadloze antibacteriële stoffering (optioneel) voor hygiënische werkplekken
verkrijgbaar in een stijlvolle“Bicolor”uitvoering
5 jaar garantie

Zadelkrukken

seats to suit

Score Balance
Lendensteun

Zoek je tijdens het actief zitten een
ontspan momentje? Kies voor een
Score Balance Amazone zadelkruk
met lendensteun.
Het anatomisch gevormde zadel
kantelt automatisch je bekken
waardoor je rug een natuurlijke en
ontspannen houding aanneemt.
Het Balance mechaniek laat je als
het ware “balanceren” zodat je een
actieve zithouding krijgt.
Dit bevordert je bloedsomloop.
Bovendien train je je rug- en buikspieren. Kortom, een ergonomische
work-out terwijl je zit.
De meebewegende lendensteun
biedt lichte ondersteuning voor je
onderrug voor een moment van
ontspanning tijdens je dagelijkse
werkzaamheden.

44cm

Score Balance
gezond actief zitten

34cm

Jumper

Amazone

brede zitting

smalle zitting

Het unieke instelbare Balancemechaniek stimuleert gezond en
actief zitten. Door het Balance
mechaniek ben je constant in
beweging en train je buik- en
rugspieren.
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Perfecte pasvorm; verkrijgbaar in twee maten
Score zadelkrukken zijn verkrijgbaar in twee
verschillende zadelpasvormen: de Jumper met een
brede zitting en de Amazone met een smalle zitting.

De zadelvorm stimuleert een
goede zithouding. Het unieke
Score Balance-mechaniek
gecombineerd met de Jumper
of Amazone zadelzitting is een
veelzijdig probleemoplosser.

Spirit Amazone Pur
PU
De Amazone zadelzitting is
ook verkrijgbaar in Pur (polyurethaan). Pur is bestand tegen
diverse chemische stoffen en
gemakkelijk te reinigen. Tevens
met lendensteun te verkrijgen.

360° Support

Amazone/Jumper ESD of Cleanroom

360° rond te draaien armlegger/
rugleuning. Eenvoudig uit de
weg te draaien. Voor ondersteuning van één of beide armen.

Een ESD veilige zadelkruk beschikt over geleidende
componenten en stoffering (1Mohm) voor een gecontroleerde ontlading. Score ESD producten voldoen
aan de norm IEC 61340-5-1. De Cleanroom versie is
Klasse 3 getest door het “Fraunhofer Instituut”.

Armleggers bieden extra ondersteuning voor armen, met als
doel nek- en schouderklachten te
voorkomen of te verminderen.

Over Score

Lendensteun

Wij geloven dat we mensen gezonder kunnen laten leven. Dit doen we door het
verbeteren van werkpleksituaties, zodat mensen op een gezonde en fijne manier
hun werk kunnen doen.

De zadelkruk kan worden
voorzien van een ergonomisch
gevormde lendensteun. De
uitgekiende vormgeving geeft
bewegingsvrijheid en is in
hoogte en hoek te verstellen.

Bij Score ontwikkelen en produceren we ergonomisch verantwoorde bedrijfsstoelen
en daarbij behorende accessoires. We werken samen met onze klanten en we zijn
er trots op dat we wereldwijd al honderdduizenden mensen hebben kunnen helpen
met een goede zitoplossing.
Score is een Nederlands bedrijf. Van tekentafel tot productie, alles doen we in eigen
huis. Score producten worden verkocht door een netwerk van zorgvuldig gekozen
dealers en distributeurs.
Dat jij gezond kunt zitten en comfortabel kunt werken, is onze grootste motivatie
tijdens ons ontwikkelproces.
Kies je voor een Score zadelkruk, dan kies je voor een hoogwaardige en kwalitatieve
zitoplossing met hele goede ergonomische eigenschappen.

De zadelkrukken kunnen worden
uitgerust met een voetbediening.
Erg handig indien je beide handen voor je werkzaamheden vrij
en/of steriel dient te houden.

De mate van beweging van het
Balance-mechaniek is, door
aan de ring onder het zadel
te draaien, geheel naar eigen
voorkeur in te stellen.

Armleggers
©

Handsfree hoogteverstelling

Maximale hygïene
Op werkplekken waar hoge eisen
aan de hygiëne worden gesteld
kun je kiezen voor PUxx; een antibacteriële en naadloze stoffering.

Kunstleer

Flex Bicolor

Zwart K11

Antraciet / Blauw
Bicolor FL85 / FL80

Antraciet / Zwart
Bicolor FL85 / FL05

Stamskin
100% waterdicht; urine-, bloed-, zweet-, schimmelbestendig; te reinigen met water
en zachte zeep.

PUxx

100% waterdicht, vrij van PVC en Ftlaat;
bestand tegen de meeste schoonmaak- en
desinfectiemiddelen
(op basis van alcohol, chloor en ammoniak).

Jolly
Zadelkruk met een zitting in de
vorm van een fietszadel. Ideale
mobiele stahulp, zeer goed inzetbaar voor werkplekken met
beperkte beenruimte.

Antraciet / Groen
Bicolor FL85 / FL81

Felgroen K81

Felrood K87

Feloranje K93

Turquoise K184

Lichtblauw K80

Donkerblauw K89

Antraciet K85

Grijs K195

Zwart K05

Groen Antraciet
Bicolor K81/K85

Rood Antraciet
Bicolor K87/K85

Oranje Antraciet
Bicolor K93/K85

Zwart Antraciet
Bicolor K05/K85

Zwart PU05

Donkerblauw PU89 Grijs PU95

