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
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gevormd zadel, zodat het bekken
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je zadelkruk met neigmechaniek juist af te
3 Om
stellen, trek je de zithoekhendel omhoog en
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voren. De zadelzitting kantelt en zorgt voor een
correcte en gezonde rughouding.
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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
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voor het unieke Score Balance mechaniek
5 Kies
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Zadelkrukken Jumper en Amazone
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6 Standaard voorzien van een ø 54 cm kruispoot
   
mobiliteit.

Probeer de Score zadelkruk gratis uit.
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jouw score dealer
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comfortabel en ergonomisch gevormde zadelzitting voor een gezonde zithouding
        
uniek verstelbaar Score Balance mechaniek voor actief zitten
        
  !" #$ 
5 jaar garantie

Zadelkrukken

seats to suit
44cm

Score Balance
Lendensteun
X&     
ontspan momentje? Kies voor een
Score Balance Amazone zadelkruk
met lendensteun.
Het anatomisch gevormde zadel
kantelt automatisch je bekken
 &$ $$
ontspannen houding aanneemt.
Het Balance mechaniek laat je als
  !   # &
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Dit bevordert je bloedsomloop.
Bovendien train je je rug- en buikspieren. Kortom, een ergonomische
/$  & %
' $
biedt lichte ondersteuning voor je
onderrug voor een moment van
   & 
 %

34cm

Score Balance
gezond actief zitten

Jumper

Amazone

brede zitting

smalle zitting

Het unieke instelbare Balancemechaniek stimuleert gezond en
actief zitten. Door het Balance
mechaniek ben je constant in
  &$/
rugspieren.
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Perfecte pasvorm; verkrijgbaar in twee maten
:  $  
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
  %

Spirit
Amazone Pur
PU
Spirit Amazone
De Amazone zadelzitting is
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360° Support

Amazone/Jumper ESD of Cleanroom

()*+   \
rugleuning. Eenvoudig uit de
  %9 $ning van één of beide armen.

Een ESD veilige zadelkruk beschikt over geleidende
   7Ccontroleerde ontlading. Score ESD producten voldoen
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Armleggers bieden extra ondersteuning voor armen, met als
doel nek- en schouderklachten te
voorkomen of te verminderen.
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Over Score

Lendensteun
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met een goede zitoplossing.
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dealers en distributeurs.
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zitoplossing met hele goede ergonomische eigenschappen.



' $ 
voorzien van een ergonomisch
gevormde lendensteun. De
uitgekiende vormgeving geeft

hoogte en hoek te verstellen.

' $$
uitgerust met een voetbediening.
Erg handig indien je beide han& 
en/of steriel dient te houden.
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Balance-mechaniek is, door
aan de ring onder het zadel
te draaien, geheel naar eigen
voorkeur in te stellen.

Armleggers
©

Handsfree hoogteverstelling

Maximale hygïene
=   
 
kun je kiezen voor PUxx; een anti   %

Kunstleer

Flex Bicolor

Zwart K11

Antraciet / Blauw
Bicolor FL85 / FL80

Antraciet / Zwart
Bicolor FL85 / FL05

Stamskin
7**]   ^$// /  ^   
en zachte zeep.

PUxx
7**]    ?9IM  ^
bestand tegen de meeste schoonmaak- en
desinfectiemiddelen
        .

Jolly
Zadelkruk met een zitting in de
 Q  %G 
mobiele stahulp, zeer goed in    
beperkte beenruimte.

Antraciet / Groen
Bicolor FL85 / FL81

Felgroen K81

Felrood K87

Feloranje K93

Antraciet K85



Zwart K05

 

Lichtblauw K80

Donkerblauw K89

Groen Antraciet
Bicolor K81/K85

Rood Antraciet
Bicolor K87/K85

Oranje Antraciet
Bicolor K93/K85

Zwart Antraciet
Bicolor K05/K85

Zwart PU05

Donkerblauw PU89 

