
Een zadelkruk die zijn gelijke niet kent? Ja, dat is de nieuwe 
Score Polo. Op deze zadelkruk zit je niet alleen beter, je kunt 
er letterlijk en fi guurlijk alle kanten mee op! 

Zittend in beweging
De Score Polo is ideaal voor wie zittend, veel in beweging is. Hij stimuleert 
een actieve zithouding waardoor je ademhaling en doorbloeding verbeteren. 
Hierdoor kun je je langer concentreren op je werk en heb/krijg je meer 
energie. En voor wie tijdens het werk afwisselend naar voren of achteren 
buigt heeft aan de Polo helemaal een ultieme zadelkruk. Want door de 
fl exibele voet kan je letterlijk alle kanten op.

Voor iedereen een Score Polo
De Score Polo is ideaal voor thuis én op kantoor en is op vele werkplekken 
te gebruiken. En omdat je kunt kiezen uit verschillende zitbreedtes, hoogtes, 
stofferingen én kleuren is er altijd een Score Polo die op alle fronten bij jou past.

Score Polo
Een winnaar waarmee 
je alle kanten op kunt

www.zitten.nl/polo
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Weten of de Score Polo bij jou past?
Probeer de Polo dan eerst gratis twee weken uit. 
Kijk op zitten.nl/polo en klik op de button gratis 
uitproberen.

Weten of de Score Polo bij jou past?
Probeer de Polo dan eerst gratis twee weken uit. 
Kijk op zitten.nl/polo en klik op de button gratis 

de ronde fl ex-base voet 
maakt het mogelijk dat je je 
vrij kan bewegen

fl exibele zit waardoor je je beter kunt 
concentreren en beter presteert

de zadelvormige zitting zorgt 
voor grip over je eigen zitgedrag

keuze uit diverse trendy kleuren en 
meerdere stofferingen, passend bij 
elk interieur

klein en licht

ondersteunt zitten én staan, 
op deze zadelkruk zit je staand of sta 
je zittend

gemakkelijk op te bergen en snel te 
verplaatsen

in hoogte verstelbare gasveer en 
daarmee geschikt voor elke lengte

verkrijgbaar met smallere Amazone zit 
of bredere Jumper zit

ergonomische zadelkruk 
die een actieve en gezonde 
houding bevordert

Dit maakt de Polo zo bijzonder

www.zitten.nl/polo


