
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.

Standaard uitvoering en instellingen

Alu. onderstel        
ø 70 cm

Alu. onderstel 
ø 50 cm  
(Opti 2200)

Zitting ø 35 cm Ringvormige gas-
lift bediening

Zachte wielen 
ø 65 mm

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 Antraciet D05 Zwart D09 Rood D17 Blauw-zwart 
D81

Felblauw D85 Donkerblauw 
D88  

Opties zonder meerprijs

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

Harde wielen Trompetvoetjes
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Opti 2200 Beuken

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

Be
uk

en
 s

er
ie

Opti 2210 Beuken

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

Opti 2212 Beuken

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

Opti 2200 Pur

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

Pu
r s

er
ie

Opti 2210 Pur

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

Opti 2212 Pur

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



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.

Standaard uitvoering en instellingen

4-poots stalen 
onderstel, grijs

Opties en Accessoires met meerprijs

Andere hoogtes 
op aanvraag

Andere frame-
kleuren op 
aanvraag

Pur

 

Opties zonder meerprijs

4-poots stalen 
onderstel, zwart
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Base 240-50

• Hoogte 50 cm
• Voorzien van voetenspijlen
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Base 240-55

• Hoogte 55 cm
• Voorzien van voetenspijlen

Base 240-60

• Hoogte 60 cm
• Voorzien van voetenspijlen

Base 240-65

• Hoogte 65 cm
• Voorzien van voetenspijlen

Base Steps-50

• Hoogte 50 cm
• Voetenspijlen op verschillende 

hoogtes (vanuit de zitting 30 cm, 
34 cm, 38 cm, 42 cm)
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Base Steps-55

• Hoogte 55 cm
• Voetenspijlen op verschillende 

hoogtes (vanuit de zitting 30 cm, 
34 cm, 38 cm, 42 cm)

Base Steps-60

• Hoogte 60 cm
• Voetenspijlen op verschillende 

hoogtes (vanuit de zitting 30 cm, 
34 cm, 38 cm, 42 cm)




