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>> zitten.nl

>> Amazone naadloos

Heeft een smallere zitting dan de Jumper. Ideaal voor 
mensen met een tenger postuur. Zowel in een hoog als 
in een laag model te verkrijgen.

Standaard:
 gaslift hoogteverstelling
 vaste zithoek
 aluminium kruispoot ø 50 cm
 zachte wielen (harde vloer) 

Stoffering:
 stamskin 

Optioneel:
 verstelbare zithoek
 aluminum onderstel ø 70 cm (ook in zwart)
 diverse soorten wielen
 voetbediening
 voetenring ø 45 cm

Met deze voetbediening kunt u 
de hoogte van uw stoel gemak-
kelijk aanpassen en heeft u uw 
handen vrij voor uw werk

>> Zadelkrukken naadloos gestoffeerd

>> Jumper naadloos

>> Stahulp Steady

Stahulp steady is standaard voorzien van een 
verstelbare zithoek en kan in lage positie door de 
handige voetensteun als taboeret gebruikt worden. 
In hoge positie kan de zitting voorover gekanteld 
worden, om zo als comfortabele stasteun te fun-
geren. Het onderstel is opklapbaar.

Stahulp 2232 is standaard voorzien 
van een verstelbare zithoek. Uitgevoerd 
met een aluminum onderstel ø 70 cm 
(ook in zwart)

Optioneel:
 belast geremde wielen of

 trompetvoeten
 ESD uitvoering

Stahulp 232 is standaard voorzien van 
een verstelbare zithoek. Uitgevoerd met 
een zwart stalen onderstel ø 60 cm 
(ook in grijs)

Optioneel:
 belast geremde wielen of 

 trompetvoeten

>> Stahulp 2232

>> Stahulp 232

>> Jolly

Stahulp met een zitting in de vorm 
van een fietszadel en een vaste zithoek. 
Voorzien van wielen ø 65 mm

Optioneel:
 belast geremde wielen of 

 trompetvoeten
 voetbediening

>> Stahulpen

De naadloze stoffering zorgt ervoor dat bacteriën zich niet kunnen 

ophopen in de naden. Daarnaast heeft stamskin een bacteriewerende en 

antivuilbehandeling ondergaan en is niet alleen urine-, bloed-, zweet-, en 

schimmelbestendig maar ook waterdicht.’ 

Stahulpen zijn ideaal bij afwisselend staand en zittend werk en voor 

werkplekken waar weinig tot geen beenruimte is.  Alle modellen zijn 

leverbaar in een hogere en lagere uitvoering,  zodat u altijd een  stahulp 

heeft die bij u en uw werkplek past!

>> Zitadvies nodig? zitten.nl

Zadelkruk met rugleuning naadloos 
gestoffeerd in Stamskin. Standaard voor-
zien van een verstelbare rughoogte en 
rughoek. Zowel in een hoog als in een 
laag model te verkrijgen.

>> Jumper/Amazone
met rug naadloos

Postbus 24, NL-9356 ZG Tolbert
Feithspark 5, NL-9356 BX Tolbert
The Netherlands
T. + 31 (0)594-554000
F. + 31 (0)594-554040
E. info@scorenl.com

Zadelkruk  naadloos gestoffeerd in  
Stamskin.  Zowel in een hoog als in 
een laag model te verkrijgen.

>> Score zadelkrukken en stahulpen ...
  ...voor staand zitten en zittend staan!

De Polyurethaan zitting is 
gemakkelijk schoon te houden 
en zeer duurzaam

De naadloze zadelkrukken 

zijn speciaal ontworpen voor 

plaatsen waar hygiëne be-

langrijk is. Ook de gladde 

kolombalg draagt bij aan de 

hygiëne.
Uw Score dealer:

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052

info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl

www.zadelstoel.nl



>> Jumper

Zadelkruk voorzien van een gaslift hoogteverstelling 
en een vaste zithoek. De Jumper heeft een aluminium 
kruispoot ø 50 cm en is voorzien van wielen. Zowel 
in een hoog als in een laag model te verkrijgen.

Stoffering:
 kunstleer zwart, Stamskin of Inno-X

Optioneel:
 verstelbare zithoek
 aluminum onderstel ø 70 cm (ook in zwart)
 diverse soorten wielen
 voetbediening
 voetenring ø 45 cm

Zadelkruk met rugleuning, voorzien van 
een verstelbare rughoogte en rughoek. 
Uitgevoerd met armleggers type 8, 
hoogte-, breedte-, diepte- en in hoek 
verstelbaar. Voorzien van een aluminium 
onderstel ø 70 cm.

>> Barrage 

>> Jumper met rug

Met deze slimme handbeugel 
kunt u makkelijk uw Jumper 
naar u toehalen terwijl u plaats 
neemt

>> Amazone

Met deze voetbediening kunt u 
de hoogte van uw stoel gemak-
kelijk aanpassen en heeft u uw 
handen altijd vrij voor uw werk

>> Amazone>> Jumper
>> Score zadelkrukken 

Voor zittend staan...
                 ... en staand zitten

>> Staand werken, is dat wel gezond?

Zadelkruk met rugleuning. Standaard 
voorzien van een verstelbare rughoogte 
en rughoek. Zowel in een hoog als in 
een laag model te verkrijgen.

>> Amazone met rug

>> Amazone Pur

>> Amazone 
voetbediening

De ‘Jumper’ zadelkruk heeft een ergonomisch gevormde zadelzitting dat 

zorgt voor een gezonde rughouding. Het ontwerp van de kruispoot en de 

zwenkwielen maakt het mogelijk om vrij te bewegen en heel dicht bij de 

patiënt of werkplek te komen. 

De ‘Amazone’ zadelkruk is de smallere variant van de ‘Jumper’. Ideaal 

voor mensen met een tenger postuur. Zowel de Jumper als de Amazone 

kunnen worden voorzien van een voetbediening waardoor de hoogte 

gemakkelijk kan worden aangepast met de voet en ervoor zorgt dat 

beide handen vrij blijven voor het werk. 

>> Zitadvies nodig? zitten.nl >> Zitadvies nodig? zitten.nl

De Amazone heeft een smallere zitting dan de Jumper. 
Ideaal voor mensen met een tenger postuur. Voorzien 
van een gaslift hoogteverstelling en een vaste zithoek. 
Een aluminium kruispoot ø 50 cm en wielen. Zowel 
in een hoog als in een laag model te verkrijgen.

Stoffering:
 Kunstleer zwart, Stamskin, Inno-X of Pur 

Optioneel:
 Verstelbare zithoek
 Aluminum onderstel ø 70 cm (ook in zwart)
 Diverse soorten wielen
 Voetbediening
 Voetenring ø 45 cm

Zadelkruk  met rugleuning. Standaard 
voorzien van een verstelbare rughoogte 
en rughoek. Zowel in een hoog als in 
een laag model te verkrijgen.

Zadelkruk voorzien van voetbediening 
waarmee makkelijk de hoogte kan 
worden aangepast en de handen vrij 
kunnen blijven voor het werk. Zowel 
in een hoog als in een laag model te 
verkrijgen.

Amazone voorzien van polyurethaan 
zadelzittng. Polyurethaan is bestand 
tegen diverse chemische stoffen en 
makkelijk te reinigen.

>> Zitadvies nodig? zitten.nl

>> Bij al onze zadelkrukken keuze uit
kleine en grote kruisvoeten

verschillende hoogtes gasveren

verschillende bekledingsoorten

diverse wielsoorten

>> Voordelen
anatomische vormgeving voor een gezonde ontspannen rughouding

ergonomisch verantwoorde zithouding versterkt de rugspieren

zadel verbetert de rughouding waardoor rugklachten kunnen afnemen

vorm zadel zorgt dat de benen in een lichte spreidstand afhangen

optimale zitdrukverdeling, voorkomt slapende benen 

dichter bij de werkplek/patiënt kunnen komen dan met een stoel 

bevordert het actief zitten

zadelkruk kan als stahulp fungeren bij een hoge werkplek

maximale bewegingsvrijheid en sneller werken d.m.v. zwenkwielen

opstaan/zitten gaat gemakkelijk

>> Waarom een Score zadelkruk?
Ervaar een Score zadelkruk, het werkt, u zat nog nooit zo ontspannen als op een zadelkruk. Op een Score 

zadelkruk wordt het bekken voorover gekanteld waardoor de wervelkolom in een natuurlijke houding komt 

te staan en er minder spanning ontstaat in de rugspieren. Hierdoor wordt u minder snel vermoeid, en kunt u 

langer ontspannen werken. Met uw voeten op de vloer kunt u gemakkelijk heen en weer bewegen rondom uw 

werkplek, een map uit de kast achter u pakken, of een instrument op de werkbank verplaatsen. Dit kan allemaal 

op de Score zadelkrukken zonder op te hoeven staan. U zit hoger op een zadelkruk dan normaal (optimaal 

is uw houding als u de zadelkruk in de voor u hoogste stand zet met uw voeten nog stevig op de vloer), het 

helpt bij staand vergaderen of werken aan een balie of hoge werkplek; geen druk op uw benen, een goede 

rughouding, een ontspannen ademhaling, grote mobiliteit, allemaal voordelen van de zadelkrukken. Voor per-

sonen met verschillende lengtes is het mogelijk de zadelkrukken van een kortere of langere gasveer te voorzien.

>> Rugleuning
Op een zadelkruk is normaal gesproken geen rugleuning nodig, maar het is gewoon lekker om een steuntje 

in de rug te hebben die een goede houding bevordert en dat is zo rechtop mogelijk. De rugleuning werkt 

ook ontspannend op een relax moment.

>> Armleggers
Voor sommige werkzaamheden is het nodig de armen af te steunen, hiervoor heeft Score armleggers ont-

wikkeld die speciaal op de Score zadelkrukken passen.

>> Jumper en Amazone
De Jumper heeft een bredere zitting als de Amazone, de Amazone is hierdoor vooral geschikt voor mensen 

met smallere heupen en mensen met dikkere bovenbenen. Ervaar de Score zadelkruk door middel van een 

proefplaatsing, aan te vragen bij uw lokale dealer.

>> Jumper 
voetbediening

Zadelkruk voorzien van voetbediening 
waarmee makkelijk de hoogte kan wor-
den aangepast en de handen vrij kunnen 
blijven voor het werk. Zowel in een 
hoog als in een laag model te verkrijgen.


