
  

Óók voor: 

 Werktafels “OP MAAT” 

 Hoogte verstelbare werktafels 

 Schuifladekasten en indelingen 

 Stoelen 

 Trolleys 

 Werkbanken 

Taboeretten & Krukken 

Er is altijd een oplossing! 
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Al meer dan 25 jaar vertegenwoordigen wij de Nederlandse stoelenfabrikant Score.  

Wie is Score 

Score ontwikkelt en produceert ergonomisch verantwoorde bedrijfsstoelen en aanverwante ergonomische accessoires. 

Met een eigen Research & Development afdeling worden voortdurend nieuwe en bestaande producten ontwikkeld 

en verbeterd. Meer dan 30 jaar praktijkervaring heeft er toe geleid dat Score een zeer uitgebreid assortiment stoelen,   

stahulpen en krukken heeft. Score heeft dan ook een zitoplossing voor elke werkplek en anders maken ze hem speciaal 

voor u! 

Gratis proefplaatsingen 

Om u kennis te laten maken met Score stoelen, kunt u gedurende een periode van maximaal vier weken kosteloos een 
stoel op proef krijgen. U kunt zelf een stoel uitzoeken, of u laten adviseren door een Score dealer of een product specialist 
van Score. Gedurende de proefperiode kunt u vooraf testen hoe de stoel straks in úw werksituatie voldoet. 

Maatwerkoplossingen 

Maatwerkoplossingen zorgen er voor dat u bij Score altijd een passende stoel kunt krijgen.  

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies, neem dan gerust contact met ons op. 

 

 

Wij doen nog aan ouderwetse service! 

04 Taboeret Opti 2200, voor werkhoogte 70-80 cm      

05 Taboeret Opti 2210, voor werkhoogte 80-90 cm                

06 Taboeret Opti 2212, voor werkhoogte 90-100 cm               

07  Taboeret Base 210, voor werkhoogte 70-80 cm            

08 Taboeret Base 211, voor werkhoogte 90-100 cm             

09 Taboeret Base 212, voor werkhoogte 80-90 cm             

10 Krukken Base 240, voor diverse werkhoogtes                

 

index 
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Taboeretten 

Model Opti 2200 

De Opti 2200 is een solide taboeret met een ringvormige gaslift vlak   

onder de zitting. De zitting kan worden uitgevoerd in Beuken, Pur 

(polyurethaan) of Stamskin. Allen goed reinigbaar, waarbij polyurethaan 

bestand is tegen diverse chemische stoffen en Stamskin bacterie         

werende eigenschappen heeft maar ook urine-, bloed-, zweet-,        

schimmelbestendig en waterafstotend is. Voorzien van een compact  

aluminium onderstel ø 50 cm  

 

 Hoogteverstelling 41-54 cm 

 Werkbladhoogte 70-80 cm 

 

Standaard uitvoeringen en instellingen 

Aluminium 

kruisvoet      

ø 50 cm 

Gaslift   

hoogte   

verstelling          

Hoogte    

verstelling 

d.m.v. ring 

Zachte   

wielen           

ø 50 mm 

Opties en accessoires met meerprijs 

Beuken  

PUR Zachte wielen 

belast geremd 

Stamskin 

Zitting             

ø 35 cm 

Opti 2200 Beuken Opti 2200 PUR Opti 2200 Stamskin 

Opties en accessoires zonder meerprijs 

Harde wielen 

ø 50 mm  

Trompet 

voetjes 

Zwart K05 Felgroen K81 D. blauw  K89 

Felgeel K82  Felrood K87  Wijnrood K83 

L. blauw K80 Grijs K95  Antraciet K85  

Stamskin kleuren 
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Taboeretten 

Model Opti 2210 

De Opti 2210 is een solide taboeret met een ringvormige gaslift vlak   

onder de zitting. De zitting kan worden uitgevoerd in Beuken, Pur 

(polyurethaan) of Stamskin. Allen goed reinigbaar, waarbij polyurethaan 

bestand is tegen diverse chemische stoffen en Stamskin bacterie         

werende eigenschappen heeft maar ook urine-, bloed-, zweet-,        

schimmelbestendig en waterafstotend is. Ter ondersteuning van uw   

voeten is de Opti 2210 voorzien van een in hoogte verstelbare             

voetenring. Voorzien van een aluminium onderstel ø 70 cm.  

 

 Hoogteverstelling 50-69 cm 

 Werkbladhoogte 80-90 cm 

 In hoogte verstelbare voetenring ø 54 cm 

Standaard uitvoeringen en instellingen 

Aluminium 

kruisvoet      

ø 70 cm 

Gaslift   

hoogte   

verstelling          

Hoogte    

verstelling 

d.m.v. ring 

Zachte   

wielen           

ø 50 mm 

Opties en accessoires met meerprijs 

Beuken  

PUR Zachte wielen 

belast geremd 

Stamskin 

Zitting             

ø 35 cm 

Opti 2210 Beuken Opti 2210 PUR Opti 2210 Stamskin 

Opties en accessoires zonder meerprijs 

Harde wielen 

ø 50 mm  

Trompet 

voetjes 

Zwart K05 Felgroen K81 D. blauw  K89 

Felgeel K82  Felrood K87  Wijnrood K83 

L. blauw K80 Grijs K95  Antraciet K85  

Stamskin kleuren 
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Taboeretten 

Model Opti 2212 

De Opti 2212 is een solide hoge taboeret met een ringvormige gaslift vlak 

onder de zitting. De zitting kan worden uitgevoerd in Beuken, Pur 

(polyurethaan) of Stamskin. Allen goed reinigbaar, waarbij polyurethaan 

bestand is tegen diverse chemische stoffen en Stamskin bacterie         

werende eigenschappen heeft maar ook urine-, bloed-, zweet-,        

schimmelbestendig en waterafstotend is. Ter ondersteuning van uw   

voeten is de Opti 2212 voorzien van een in hoogte verstelbare             

voetenring. Voorzien van een aluminium onderstel ø 70 cm  

 

 Hoogteverstelling 58-83 cm 

 Werkbladhoogte 90-100 cm 

 In hoogte verstelbare voetenring ø 54 cm 

Standaard uitvoeringen en instellingen 

Aluminium 

kruisvoet      

ø 70 cm 

Gaslift   

hoogte   

verstelling          

Hoogte    

verstelling 

d.m.v. ring 

Zachte   

wielen           

ø 50 mm 

Opties en accessoires met meerprijs 

Beuken  

PUR Zachte wielen 

belast geremd 

Stamskin 

Zitting             

ø 35 cm 

Opti 2212 Beuken Opti 2212 PUR Opti 2212 Stamskin 

Opties en accessoires zonder meerprijs 

Harde wielen 

ø 50 mm  

Trompet 

voetjes 

Zwart K05 Felgroen K81 D. blauw  K89 

Felgeel K82  Felrood K87  Wijnrood K83 

L. blauw K80 Grijs K95  Antraciet K85  

Stamskin kleuren 
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Taboeretten 

Model Base 210  

De Base 210 is een solide taboeret met een ringvormige gaslift vlak onder 

de zitting. De zitting kan worden uitgevoerd in Beuken, Pur 

(polyurethaan) of Stamskin. Allen goed reinigbaar, waarbij polyurethaan 

bestand is tegen diverse chemische stoffen en Stamskin bacterie         

werende eigenschappen heeft maar ook urine-, bloed-, zweet-,        

schimmelbestendig en waterafstotend is. Daarnaast biedt het oersterke 

stalen onderstel een stevige basis om goed en veilig te zitten.  

 

 Hoogteverstelling 46-65 cm 

 Werkbladhoogte 70-80 cm 

 

Standaard uitvoeringen en instellingen 

Stalen (zwart) 

kruisvoet        

ø 60 cm 

Gaslift   

hoogte   

verstelling          

Hoogte    

verstelling 

d.m.v. ring 

Teendoppen 

Opties en accessoires met meerprijs 

Beuken  

PUR Zachte wielen 

belast geremd 

Stamskin 

Zitting             

ø 35 cm 

Base 210 PUR 

  zonder meerprijs 

Zachte wielen 

ø 50 mm  

Trompet 

voetjes 

Stalen (grijs) 

kruisvoet        

ø 60 cm 

Zwart K05 Felgroen K81 D. blauw  K89 

Felgeel K82  Felrood K87  Wijnrood K83 

L. blauw K80 Grijs K95  Antraciet K85  

Stamskin kleuren 
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Taboeretten 

Model Base 211  

De Base 211 is een solide taboeret met een ringvormige gaslift vlak onder 

de zitting. De zitting kan worden uitgevoerd in Beuken, Pur 

(polyurethaan) of Stamskin. Allen goed reinigbaar, waarbij polyurethaan 

bestand is tegen diverse chemische stoffen en Stamskin bacterie         

werende eigenschappen heeft maar ook urine-, bloed-, zweet-,        

schimmelbestendig en waterafstotend is. Ter ondersteuning van uw   

voeten is de Base 211 voorzien van een vaste voetenring. Het oersterke 

stalen onderstel biedt een stevige basis om goed en veilig te zitten.  

 

 Hoogteverstelling 64-83 cm 

 Werkbladhoogte 90-100 cm 

 Vaste voetenring ø 45 cm 

 Wielen zijn niet mogelijk 

Standaard uitvoeringen en instellingen 

Stalen (zwart) 

kruisvoet        

ø 60 cm 

Gaslift   

hoogte   

verstelling          

Hoogte    

verstelling 

d.m.v. ring 

Teendoppen 

Opties en accessoires met meerprijs 

Beuken  

PUR Zachte wielen 

belast geremd 

Stamskin 

Zitting             

ø 35 cm 

Base 211 PUR 

Zachte wielen 

ø 50 mm  

Trompet 

voetjes 

Zwart K05 Felgroen K81 D. blauw  K89 

Felgeel K82  Felrood K87  Wijnrood K83 

L. blauw K80 Grijs K95  Antraciet K85  

Stamskin kleuren 
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Taboeretten 

Model Base 212  

De Base 212 is een solide taboeret met een ringvormige gaslift vlak onder 

de zitting. De zitting kan worden uitgevoerd in Beuken, Pur 

(polyurethaan) of Stamskin. Allen goed reinigbaar, waarbij polyurethaan 

bestand is tegen diverse chemische stoffen en Stamskin bacterie          

werende eigenschappen heeft maar ook urine-, bloed-, zweet-,        

schimmelbestendig en waterafstotend is. Ter ondersteuning van uw   

voeten is de Base 212 voorzien van een in hoogte verstelbare voetenring. 

Het oersterke stalen onderstel biedt een stevige basis om goed en veilig 

te zitten.  

 

 Hoogteverstelling 52-77 cm 

 Werkbladhoogte 80-90 cm 

 In hoogte verstelbare voetenring ø 45 cm 

 
 

Standaard uitvoeringen en instellingen 

Stalen (zwart) 

kruisvoet        

ø 60 cm 

Gaslift   

hoogte   

verstelling          

Hoogte    

verstelling 

d.m.v. ring 

Teendoppen 

Opties en accessoires met meerprijs 

Beuken  

PUR Zachte wielen 

belast geremd 

Stamskin 

Zitting             

ø 35 cm 

Base 212 PUR 

  zonder meerprijs 

Zachte wielen 

ø 50 mm  

Trompet 

voetjes 

Stalen (grijs) 

kruisvoet        

ø 60 cm 

Zwart K05 Felgroen K81 D. blauw  K89 

Felgeel K82  Felrood K87  Wijnrood K83 

L. blauw K80 Grijs K95  Antraciet K85  

Stamskin kleuren 
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Krukken  

Model Base 240  

Stapelbare 4-pootskruk met voetspijlen ter ondersteuning van de voeten. 

Leverbaar in verschillende hoogtes zodat er voor iedere gebruiker en elke 

werkplekhoogte een kruk beschikbaar is.  

 

 Voorzien van voetenspijlen 

 
 

Standaard uitvoeringen en instellingen 

4 poots (grijs) 

stalen       

onderstel 

Stapelbaar 

tot max. 5       

Wielen zijn 

niet mogelijk 

Opties en accessoires met meerprijs 

Beuken  

PUR Andere   

hoogtes        

op aanvraag 

Stamskin 

Base 240-50 

  zonder meerprijs 

Andere frame  

kleuren        

op aanvraag 

Zwart K05 Felgroen K81 D. blauw  K89 

Felgeel K82  Felrood K87  Wijnrood K83 

L. blauw K80 Grijs K95  Antraciet K85  

Stamskin kleuren 

Base 240-55 Base 240-60 

Hoogte 50 cm Hoogte 55 cm Hoogte 60 cm 

4 poots (alu) 

stalen       

onderstel 

4 poots (zwart) 

stalen         

onderstel 
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Aantekeningen  
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Voor informatie en advies: 

Adiform B.V. 

Bovendijk 205 

NL - 3045 PD Rotterdam 

tel.:  010 - 437 71 44 

fax : 010 - 437 75 95  

info@adiform.nl 

www.adiform.nl 


