
kantoor en ontvangsruimte

Een greep uit onze modellen

Made special 
voor tandheelkundigen & tandtechnici

Score BV
Feithspark 5
NL-9356 BX Tolbert
T. + 31 (0)594-554000
E. info@scorenl.com
I. www.zitten.nl

Uw Score dealer:

De complete collectie voor tandheelkundigen

Zadelkruk Jumper 
met lendensteun

Zadelkruk Amazone 
met Balance-mechaniek

Medical Swing Support Zadelkruk met de 
360° support, draaibare rug/
armsteun

Medical 6331  
met Ergo shape zitting
(beenuitsparing)

Ergo 2308

Score At Work 
Blend*

Score At Work 
Bicolor*

Score At Work  
Bicolor L*

Spirit 1502 Pur Pro 4400 Pur Pro

Pro 959 Wachtkamerstoel 
MaXXLine

Spirit 1502 Beuken

de behandelkamer

laboratorium

Met ruim 40 jaar ervaring bieden we 
gegarandeerd elke professional de juiste 
zitoplossing. Score geeft 5 jaar garantie 
op haar producten. 

Ontdek alle mogelijkheden op www.zitten.nl
Ga naar www.zitten.nl, configureer uw eigen Score stoel en vraag de gratis proefplaatsing aan. 

* De hele Score At Work lijn is modulair en multi inzetbaar. 
Zitting en rug zijn leverbaar in verschillende afmetingen.

Made in HollandMade in HollandMade in Holland
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De zadelkruk zit goed 
staat geweldigSpeciaal gemaakt 

voor tandheelkundigen

Score voor 
de behandelkamer

“Makkelijk schoon 
te houden, sterk en 
duurzaam” 

“ Wendbaar zijn en tegelijk 
uiterst stabiel  
kunnen werken” 

“ Op mijn lijf geschreven, 
deze heerlijke comforta-
bele stoel” 

Rogier Westerman 
Manager Tandtechnisch  
Laboratorium

Reina de Boer 
Tandartsassistente 

José Hof 
Officemanager

Score voor 
het laboratorium

Score voor 
kantoor

Comfortabel werken
De Score zadelkruk ontlast de onderrug, 
versterkt de rugspieren en voorkomt rugklachten.

Maximale bewegingsvrijheid
De Score zadelkruk is uitgerust met een kleine kruispoot met grote zwenkwielen
voor maximale bewegingsvrijheid.

Dicht bij uw patiënt
Door de compacte kruispoot kunt u dichter bij uw patiënt of werkgebied 
komen dan met een stoel.

Ergonomisch verantwoord
De vorm van de zadelzitting dwingt de wervelkolom al in een goede zithouding.

Handen vrij
De Score zadelkruk kan worden voorzien van een voetbediening, 
waarmee u uw handen vrij houdt bij de hoogte verstelling.

Maximale hygiëne
De Score zadelkruk is verkrijgbaar in unicolor of bicolor Stamskin en Trevira stoffering. Voor optimale hygiëne,
is er een naadloos gestoffeerde, antibacteriële bekleding beschikbaar (PUxx) reinigbaar met 70 % alcohol. 

Ergo 2308
Ergonomisch én 
volledig configu-
reerbaar.

4408 Pur Pro
Veeleisende werkomstandighe-
den, reinigbaar, bestand tegen 
diverse chemische stoffen.

Spirit 1502
Robuuste werkstoel 
uitgevoerd in Beuken SP 
of Pur SP.

Jumper
brede zitting 

44cm 34cm

Amazone 
smalle zitting 

Perfecte pasvorm: 
De enige zadelkruk met 
keuze uit een brede zit of 
smalle zit

Score Balance: 
Het unieke  
balance-mechaniek werkt 
spierversterkend voor een 
betere conditie van uw rug

De zadelkruk heeft een anatomisch gevormd zadel dat het 
bekken kantelt en zorgt voor een ontspannen rughouding.

De zadelkrukken van Score zijn leverbaar in 2 verschillende 
zitvormen. De Jumper voor een bredere zit en de Amazone 
voor een smallere zit. Voor maatwerk op uw werkvloer.

Score biedt het unieke “Balance” mechaniek voor de 
Jumper, Amazone en Jolly. Het uitgekiende mechaniek 
zorgt ervoor dat het zadel van Score meebeweegt in de 
richting van het zwaartepunt van uw bovenlichaam wan-
neer u uw houding aanpast. 

Ergonomisch 
Door het ergonomische ontwerp blijft de bekken-rugwervel-
stand in balans en worden drukpunten – bijvoorbeeld aan 
de binnenkant van de dijen en het schaambeen – ontlast. 

Beleef het comfort van een zadelkruk. De ergonomisch gevormde zadelzitting zorgt voor een juiste zithouding, terwijl 
je voeten stevig op de grond staan. Door de zadelvorm komt de wervelkolom in een houding die minder tot vermoeidheid 
leidt. Ook bent u zeer mobiel op de zadelkruk, u beweegt zich gemakkelijk van de ene naar de andere plek.

Medical 6360  
Taboeret met een 360° 
support, draaibare rug/
armsteun.

Score At Work Blend*
Comfortabele luxe  
bekleding.

* De hele Score At Work lijn is modulair en multi inzetbaar.  
Zitting en rug zijn leverbaar in verschillende afmetingen.

Medical 6331
Met Ergo shape 
zitting (beenuit-
sparing).

Jolly
De comfortabele 
kruk met uitsparing 
voor uw dijbenen.

Score At Work Bicolor*
In trendy bicolor stoffering. - +

Made in HollandMade in HollandMade in Holland

De meest gebruikte 
zadelkrukken  

door tandartsen  
in Nederland.

nr. 1

Bicolor:felgroen 
K81

felrood
K87

feloranje 
K93

lichtlblauw
K80

donkerblauw 
K89

anthraciet 
K85

zwart 
K05 K81/K85 K93/K85K87/K85

Stamskin;

PUxx zwart
PU05

donkerblauw 
PU89

Stoffering
Verkrijgbaar in Stamskin® TOP, PUxx nr. 1, Trevira (stof) en Kunstleer zwart.

turquoise
K184

grijs
K195

grijs
PU95


