Score At Work
Het Score concept: voor elk persoon en elke werkplek een passende stoel
• Modulair en overal inzetbaar
• Duurzaam ontwerp, ontworpen met oog voor het milieu

Score At Work

Dutch Design; modulair, duurzaam met vijf jaar garantie.
•
•
•
•
•
•

De Score At Work is in te zetten voor elke werkplek; van laboratorium tot kantoor
Standaard voorzien van schuifzitting
Leverbaar in Polyurethaan, Bicolor, Stamskin, luxe Blend stoffering en ESD
Keuze uit 3 mechanieken, 2 zitting- en rugafmetingen
De ergonomisch gevormde rug biedt ruimte voor vrije beweging van de schouders
Het ontwerp voldoet aan NPR1813, NEN-EN1335 en ANSI/BIFMA X5.1

Dutch Design, made in Holland. Tijdloos ergonomisch ontwerp met hoog zitcomfort.

Score At Work Pro PU
•
•
•
•
•
•
•

Comfortabel zachte polyurethaan zitting en rug
Voor gebruik in industriële omgeving
Gemakkelijk reinigbaar
Schuifzitting standaard, 6 cm
Uit te rusten met 4D armleggers, en elke richting instelbaar / draaibaar
Voor laboratorium- en baliewerk met hogere gasveer en voetenring uit te voeren
ESD uitvoering leverbaar

Score At Work Bicolor
•
•
•
•
•
•

Sterke trevira bekleding, standaard tweekleurig uitgevoerd
Keuze uit kleine of grote zitting en rug, voor elk postuur wat wils
Schuifzitting standaard, 10 cm
Uit te rusten met 4D armleggers, in elke richting instelbaar / draaibaar
Opties: lumbaalsteun en/of hoofdsteun
Voor balie- en laboratoriumwerk met hogere gasveer en voetenring uit te voeren

Score At Work Blend
•
•
•
•
•
•
•

Blend stoffering voor als het wat luxer mag, unicolor
Keuze uit kleine of grote zitting en rug, voor elk postuur wat wils
Schuifzitting standaard
Uit te rusten met 4D armleggers, in elke richting instelbaar / draaibaar
Opties: lumbaalsteun en/of hoofdsteun
Voor balie- en laboratoriumwerk met hogere gasveer en voetenring uit te voeren
ESD uitvoering leverbaar, zie kleurkaart

Score At Work Stamskin
•
•
•
•
•
•
•

O.a. voor werkplekken waar hygiëne belangrijk is, 100% waterdicht
Urine-, bloed-, zweet- en schimmelbestendig
Goed te reinigen met water en zeep
Schuifzitting standaard
Uit te rusten met 4D armleggers, in elke richting instelbaar / draaibaar
Opties: lumbaalsteun en/of hoofdsteun
Voor baliewerk met hogere gasveer en voetenring uit te voeren

Score 40 jaar made in Holland, gratis proefzitten
Score is de Nederlandse marktleider op het gebied van ergonomische zitoplossingen en aanverwante accessoires.
Internationaal maakt Score furore met haar “Dutch Design”. Ontwerp, testen en productie gebeurt allemaal in eigen
huis. Dat verklaart de pure kracht van Score. Het Score At Work concept is ontstaan vanuit de visie dat geen mens
hetzelfde is. Vandaar de grote keuze uit diverse afmetingen en diverse zittingdragers. Stel zelf uw Score At Work samen.
Alle onderdelen zijn uitwisselbaar.
Wilt u de Score At Work gratis 14 dagen uitproberen? Neem dan contact op met Score en vraag naar de mogelijkheden.

Mechanieken

Contact

Synchromatic
• Schuifbereik:
- gestoffeerd 10 cm
- PU 6 cm

Schuifzitting (standaard)

• onafhankelijk
instelbare:
- rughoek
- zithoek
- hoogte

• synchroonverstelling
van zithoek en
rughoek 1:3
• permanentcontact,
• in 4 standen te fixeren
• hoogte verstelling

• verstelbare rughoek
• permanent contact, en
• in 4 standen te fixeren
• verstelbare hoogte
• vaste zithoek

Flowmatic
• verstelbaar in:
- hoogte
- breedte
- diepte
- draaibaar
• kunststof of aluminium

4D armleuning

•
•
•
•

ESD
Opblaasbare lumbaal bij Bicolor en Blend
Stoffering naar eigen wens
Hoofdsteun (Hoge rug)

Speciale opties en accessoires

Afmeting zitting en rug
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Score At Work Pro PU

Score At Work gestoffeerd

Wanneer kies je welke stoffering:
•
•
•
•

Polyurethaan; voor industriëel werk, gemakkelijk reinigbaar met water en zeep
Stamskin; als hygiëne belangrijk is, zit comfortabel en leverbaar in vele kleuren
Bicolor / trevira; voor de droge werkplek, sterk en duurzaam
Blend; als het een beetje luxer mag, sterk en duurzaam

Kleuren
Bicolor / Trevira
Blend
Stamskin
ESD

Score At Work

Voor industrie, laboratorium en kantoor
Instelbare hoofdsteun

Ergonomisch gevormde
rug in 2 afmetingen
4D armleggers, draaibaar
en instelbaar in alle
richtingen
lumbaalsteun (optie)

Keuze uit 3 mechanieken
• Contact
• Synchro
• Flowmatic

Kruisvoet in kunststof of
aluminium

Standaard voorzien van
schuifzitting
Ergonomische zitting
in 2 afmetingen
Diverse hoogtes leverbaar,
optioneel met voetenring
of voetenplank
Wielen of vloerdoppen op
uw vloer afgestemd

Ga voor meer informatie en levering naar:

Score BV
Feithspark 5
NL-9356 BX Tolbert
The Netherlands
T.: +31 (0)594 554 000
E.: info@scorenl.com

