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Basic 950 

Basic 951

Basic 950

31,5 cm

42 cm

0˚ - 48˚ 8-29 cm

• Vervaardigd uit kwalitatief hoogwaardige materialen  
zoals staal en slagvast kunststof (ABS)

• Belastbaar tot 100 kg
• In hoek verstelbaar voetenbord tot 48˚ met antislip profiel
• In hoogte verstelbaar d.m.v. voetbediening. Bereik 8-29 cm
• Antislip tenen, voor elk type vloer geschikt
• Ook verkrijgbaar in ESD en RVS voor een 

veilige en hygiënische werkomgeving
• 5 jaar garantie

Made in Holland Made in Holland

Score B.V.

Feithspark 5

9356 BX Tolbert

T. 0594-554000

E. info@scorenl.com

W. www.scorenl.com

Zit u veel tijdens uw dagelijkse werkzaamheden? Vermoeide benen of een 
afknellend gevoel? U komt niet goed met uw voeten plat op de grond? Een goede 
in hoogte verstelbare voetensteun is dan dé oplossing voor u! Geschikt voor de 
meest uiteenlopende werkplekken, o.a. kantoor, industrie, kassa- en callcenter 
werkplekken.

Score heeft een uitgebreid assortiment voetensteunen.
- De Basic Line, die staat voor degelijkheid en duurzaamheid
- De Discus Line, waar functionaliteit en design samenkomen
- De nieuwe Score PRO 959® voetensteun staat voor de nieuwe generatie 

voetensteunen; gemakkelijk, snel en veilig met één voet te verstellen, groot 
voetenbord en met een nieuwe gepatenteerde hoogteverstelling

Score voetensteunen staan voor jaren onbezorgd gebruiksgemak

Voetensteunen Special

ScoreB.V.

Feithspark 5

9356 BX Tolbert

T. 0594-554000

E. info@scorenl.com

W. www.zitten.nl

Made in Holland

Basic Line
“Bewezen functionaliteit”
Deze ijzersterke, in hoogte verstelbare voetensteun is bestand tegen veeleisend en langdurig gebruik. Gegarandeerde 
kwaliteit sinds vele jaren. Vanaf zijn introductie hebben meer dan 200.000 Basic voetensteunen hun weg gevonden naar 
even zoveel tevreden eindgebruikers. De Basic Line is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, waaronder ESD en RVS voor 
specifieke eisen op de werkplek.

Deze voetensteun heeft een frame 
vervaardigd uit roest vast staal. 
De voetenplank kan met de hand 
in de hoogte worden versteld 
en is kantelbaar. In combinatie 
met een ergonomische RVS stoel 
van Score heeft u de perfecte 
oplossing voor een werkplek waar 
strenge eisen worden gesteld aan 
de hygiëne.

optioneel

De Basic 951 gaat verder waar 
de Basic 950 op houdt. Voor 
extra hoge werkplekken biedt 
de Basic 951 uitkomst met een 
hoogteverstelling van 24-36 cm. 
Door het compacte ontwerp van 
de voetenplank is de steun ook 
zeer geschikt voor werkplekken 
waar weinig beenruimte is. 
Kantelhoek 0˚ tot 29˚.

De Basic 950 heeft een 
verstelbereik van 5-23 cm. 
De voetenplank is eenvoudig 
met de hand in hoogte en hoek 
aan te passen. Door het “open” 
frame kan de voetensteun dicht 
op de stoel geplaatst worden 
en ondervindt men geen hinder 
van de kruispoot die tegen 
de steun aan komt tijdens het 
gebruik. Vrije kantelhoek.

RVS



37 cm

50 cm

5˚-27˚

40 cm

49 cm
15-25 cm
(250T)

5-15 cm 
(150T)

0˚ - 87˚

9-37 cm

Discus 250T

Discus 150T
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Made in Holland

Score PRO 959®

“Zitcomfort op een voetstuk”
Meer comfort en bedieningsgemak dat resulteert in een verantwoorde en gezonde zitpositie. De nieuwe voetensteun Score 
PRO 959® heeft dezelfde sterke uitgangspunten die u gewend bent van Score. Daarnaast is hij op een aantal vlakken sterk 
overtreffend. Gemakkelijker, sneller en veiliger te bedienen met slechts één voet en voorzien van een groter voetenbord 
dat voldoet aan DIN 4556. 

• Zeer gebruikersvriendelijke 1-voetsbediening middels lichte 
aanraking van de oranje knop

• Eenvoudig op de voor u juiste hoogte in te stellen van 9-37 cm
• Optimale bewegingsvrijheid door tot 22° meekantelend voetenbord  

naar de voor u meest comfortabele stand
• Antislip tenen, voor elk type vloer geschikt
• Groot antislip voetenbord, B 49 cm x D 40 cm, voor optimaal comfort  

(volgens DIN 4556)
• Belastbaar tot 100 kg
• Kwaliteit die zich vertaalt in 5 jaar garantie
• Door bewuste materiaalkeuze 99% recyclebaar

Tip: De juiste hoogte van  
uw voetensteun!
Uw boven- en onderbenen vormen een hoek 
van 90°. Indien uw voeten ontspannen op de 
voetensteun staan heeft u de juiste hoogte voor 
een optimale doorbloeding.

De Europese Richtlijn 90/270/
EEC geeft aan dat zo nodig 
een voetensteun moet worden 
aangebracht. De voetensteun 
dient minimaal 45 cm breed 
en 35 cm diep te zijn (DIN 
4556). Het verstelbereik 
dient minimaal 11 cm te zijn, 
gemeten vanaf de vloer. De 
hellingshoek van het steunvlak 
dient verstelbaar te zijn van 5 
tot en met minimaal 15 graden.

ARBO wetgeving

Discus Line 
“Where feet meet design”
Modern vormgegeven voetensteunen voorzien van hoogteverstelling met gaslift, die heel eenvoudig vanuit zitpositie met 
de voet te bedienen is. De voetensteunen zijn vervaardigd uit kwalitatief hoogwaardige materialen die garant staan voor 
jarenlang gebruik. Zoals een ijzersterk stalen onderstel en een kantelbaar voetenbord vervaardigd uit slagvast kunststof 
(ABS). De Discus heeft een duurtest doorstaan van meer dan 80.000 bewegingen, wat neerkomt op ongeveer 25 jaar 
intensief gebruik! Kortom; ergonomie, functionaliteit en design komen samen in de “Discus, “where feet meet design”.

• Hoogteverstelling 5-15 cm (150T)
• De steun is kantelbaar van 5° tot 27° 
• Voorzien van een antislip profiel
• Belastbaar tot 80 kg 

• Hoogteverstelling 15-25 cm (250T)
• De steun is kantelbaar van 5° tot 27° 
• Voorzien van een antislip profiel
• Belastbaar tot 80 kg 

De Discus is een ergonomische en 
gebruikersvriendelijke voetensteun die heel 
eenvoudig vanuit zitpositie gemakkelijk van 
bovenaf met de voet te bedienen is (oranje 
knop).


