
  

Óók voor: 

 Werktafels “OP MAAT” 

 Hoogte verstelbare werktafels 

 Schuifladekasten en indelingen 

 Stoelen 

 Trolleys 

 Werkbanken 

ESD-veilige stoelen  

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. 

 

04 Ergo 2300-ESD, voor werkhoogte 70-80 cm      

05 Ergo 2301-ESD, voor werkhoogte 80-90 cm               

06 Ergo 2302-ESD, voor werkhoogte 90-100 cm            

07  Ergo 2308-ESD, voor werkhoogte 90-100 cm            

08 At Work 4400-ESD, voor werkhoogte 70-80 cm             

09 At Work 4401-ESD, voor werkhoogte 80-90 cm             

10 At Work 4402-ESD, voor werkhoogte 90-100 cm           

11 At Work 4408-ESD, voor werkhoogte 90-100 cm           

12 Score Spirit 1500-ESD, voor werkhoogte 70-80 cm  

13 Score Spirit 1501-ESD, voor werkhoogte 80-90 cm  

14 Score Spirit 1502-ESD, voor werkhoogte 90-100 cm 

15 Stahulp 2232-ESD, voor werkhoogte 80-100 cm     

 

index 

  ESD-veilige werkstoelen 

Wij doen nog aan ouderwetse service! 
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Ergo - ESD 

Model Ergo 2300 ESD 

Antraciet  

D07 - ESD 

Donkerblauw           

D89 - ESD 

Zwart K07 ESD 

kunstleer 

De bureaustoel Ergo 2300 ESD, is ergonomisch verantwoord en            

uitermate geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD    

gevoelige componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig 

via de geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt   

beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen.         

Voldoet aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het                       

gerenommeerde “SP Technical Research Instituut” uit Zweden.  

 

 Hoogteverstelling 46-59 cm 

 Werkbladhoogte 70-85 cm 

 

Standaard uitvoeringen en instellingen 

Vaste  

zithoek   

ESD          

bekleding         

Gaslift   

hoogte   

verstelling          

Zachte   

wielen ESD       

Aluminium 

kruisvoet         

Opties en accessoires met meerprijs 

Verstelbare 

zithoek          

Armlegger (5) 

ESD        

Opblaasbare 

lumbaal steun            

Schuifzitting Zachte   

wielen 

(belast)  

geremd         
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Ergo - ESD 

Model Ergo 2301 ESD 

Antraciet  

D07 - ESD 

Donkerblauw           

D89 - ESD 

Zwart K07 ESD 

kunstleer 

De bureaustoel Ergo 2301 ESD is ergonomisch verantwoord en voorzien 

van een in hoogte verstelbare voetenring, voor een goede ondersteuning 

van uw voeten. De stoel is uitermate geschikt voor werkplekken waar 

wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten. Opgebouwde statische 

elektriciteit wordt veilig via de geleidende onderdelen in de stoel        

afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan elektronisch gevoelige   

apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest 

door het gerenommeerde “SP Technical Research Instituut” uit Zweden. 

  

 Hoogteverstelling 54-73 cm 

 Werkbladhoogte 80-100 cm 

 In hoogte verstelbare voetenring ø 50 cm 

Standaard uitvoeringen en instellingen 

Vaste  

zithoek   

ESD          

bekleding         

Gaslift   

hoogte   

verstelling          

Zachte   

wielen ESD       

Aluminium 

kruisvoet         

Opties en accessoires met meerprijs 

Verstelbare 

zithoek          

Armlegger (5) 

ESD        

Opblaasbare 

lumbaal steun            

Schuifzitting Zachte   

wielen 

(belast)  

geremd         
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Ergo - ESD 

Model Ergo 2302 ESD 

Antraciet  

D07 - ESD 

Donkerblauw           

D89 - ESD 

Zwart K07 ESD 

kunstleer 

De bureaustoel Ergo 2302 ESD is ergonomisch verantwoord en voorzien 

van een in hoogte verstelbare voetenring, voor een goede ondersteuning 

van uw voeten. De stoel is uitermate geschikt voor werkplekken waar 

wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten. Opgebouwde statische 

elektriciteit wordt veilig via de geleidende onderdelen in de stoel        

afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan elektronisch gevoelige   

apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest 

door het gerenommeerde “SP Technical Research Instituut” uit Zweden.  

 

 Hoogteverstelling 60-85 cm 

 Werkbladhoogte 90-115 cm 

 In hoogte verstelbare voetenring ø 50 cm 

Standaard uitvoeringen en instellingen 

Vaste  

zithoek   

ESD          

bekleding         

Gaslift   

hoogte   

verstelling          

Zachte   

wielen ESD       

Aluminium 

kruisvoet         

Opties en accessoires met meerprijs 

Verstelbare 

zithoek          

Armlegger (5) 

ESD        

Opblaasbare 

lumbaal steun            

Schuifzitting Zachte   

wielen 

(belast)  

geremd         
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Ergo - ESD 

Model Ergo 2308 ESD 

Antraciet  

D07 - ESD 

Donkerblauw           

D89 - ESD 

Zwart K07 ESD 

kunstleer 

De bureaustoel Ergo 2308 ESD is ergonomisch verantwoord en voorzien 

van een in vaste voetenbeugel die meebeweegt met de hoogte, voor een 

goede ondersteuning van uw voeten. De stoel is uitermate geschikt voor 

werkplekken waar wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten.   

Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig via de geleidende       

onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan   

elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 

61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde “SP Technical Research 

Instituut” uit Zweden.  

 Hoogteverstelling 60-85 cm 

 Werkbladhoogte 90-115 cm 

 Vaste voetenbeugel die meebeweegt met de zitting 

Standaard uitvoeringen en instellingen 

Vaste  

zithoek   

ESD          

bekleding         

Gaslift   

hoogte   

verstelling          

Trompet 

voetjes ESD       

Aluminium 

kruisvoet         

Opties en accessoires met meerprijs 

Verstelbare 

zithoek          

Armlegger (5) 

ESD        

Opblaasbare 

lumbaal steun            

Schuifzitting 
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At Work - ESD 

At Work 4400 ESD 

PU SP ESD 

De werkstoel At Work 4400 PU SP ESD is voorzien van een PU SP 

(polyurethaan) zitting en rugleuning dat bestand is tegen diverse         

chemische stoffen en makkelijk ter reinigen is. Uitermate geschikt voor 

werkplekken waar wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten.   

Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig via de geleidende       

onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan  

elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 

61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde “SP Technical Research 

Instituut” uit Zweden.  

 

 Hoogteverstelling 43-56 cm 

 Werkbladhoogte 70-85 cm 

Standaard uitvoeringen en instellingen 

Vaste  

zithoek   

PU SP ESD         Gaslift   

hoogte   

verstelling          

Zachte   

wielen ESD       

Aluminium 

kruisvoet         

Opties en accessoires met meerprijs 

Verstelbare 

zithoek          

Armlegger (5) 

ESD        

Schuifzitting Zachte   

wielen 

(belast)  

geremd         
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At Work - ESD 

At Work 4401 ESD 

PU SP ESD 

De werkstoel At Work 4401 PU SP ESD is voorzien van een PU SP 

(polyurethaan) zitting en rugleuning dat bestand is tegen diverse         

chemische stoffen en makkelijk ter reinigen is. Voorzien van een in   

hoogte verstelbare voetenring ter ondersteuning van uw voeten.        

Uitermate geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD    

gevoelige componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig 

via de geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt   

beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet 

aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde “SP 

Technical Research Instituut” uit Zweden.  

 Hoogteverstelling 51-69 cm 

 Werkbladhoogte 80-100 cm 

 In hoogte verstelbare voetenring ø 50 cm 

Standaard uitvoeringen en instellingen 

Vaste  

zithoek   

PU SP ESD         Gaslift   

hoogte   

verstelling          

Zachte   

wielen ESD       

Aluminium 

kruisvoet         

Opties en accessoires met meerprijs 

Verstelbare 

zithoek          

Armlegger (5) 

ESD        

Schuifzitting Zachte   

wielen 

(belast)  

geremd         
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At Work - ESD 

At Work 4402 ESD 

PU SP ESD 

De werkstoel At Work 4402 PU SP ESD is voorzien van een PU SP 

(polyurethaan) zitting en rugleuning dat bestand is tegen diverse         

chemische stoffen en makkelijk ter reinigen is. Voorzien van een in   

hoogte verstelbare voetenring ter ondersteuning van uw voeten.        

Uitermate geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD    

gevoelige componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig 

via de geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt   

beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet 

aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde “SP 

Technical Research Instituut” uit Zweden.  

 Hoogteverstelling 58-83 cm 

 Werkbladhoogte 90-115 cm 

 In hoogte verstelbare voetenring ø 50 cm 

Standaard uitvoeringen en instellingen 

Vaste  

zithoek   

PU SP ESD         Gaslift   

hoogte   

verstelling          

Zachte   

wielen ESD       

Aluminium 

kruisvoet         

Opties en accessoires met meerprijs 

Verstelbare 

zithoek          

Armlegger (5) 

ESD        

Schuifzitting Zachte   

wielen 

(belast)  

geremd         
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At Work - ESD 

At Work 4408 ESD 

PU SP ESD 

De werkstoel At Work 4408 PU SP ESD is voorzien van een PU SP 

(polyurethaan) zitting en rugleuning dat bestand is tegen diverse         

chemische stoffen en makkelijk ter reinigen is. Voorzien van een in   

hoogte verstelbare voetenplank die meebeweegt met de zithoogte ter 

ondersteuning van uw voeten. Uitermate geschikt voor werkplekken 

waar wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten. Opgebouwde 

statische elektriciteit wordt veilig via de geleidende onderdelen in de 

stoel afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan elektronisch gevoelige 

apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest 

door het gerenommeerde “SP Technical Research Instituut” uit Zweden.  

 Hoogteverstelling 58-83 cm 

 Werkbladhoogte 90-100 cm 

 Trompetvoetjes ESD 

 In hoogte verstelbare voetenplank die meebeweegt met de      

zithoogte 

Standaard uitvoeringen en instellingen 

Vaste  

zithoek   

PU SP ESD         Gaslift   

hoogte   

verstelling          

Trompet 

voetjes  ESD       

Aluminium 

kruisvoet         

Opties en accessoires met meerprijs 

Verstelbare 

zithoek          

Armlegger (5) 

ESD        

Schuifzitting 
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Spirit line - ESD 

Spirit 1500 ESD 

PU SP ESD 

De werkstoel 1500 Spirit ESD is voorzien van een PU SP (polyurethaan) 

zitting en rugleuning dat bestand is tegen diverse chemische stoffen en 

makkelijk te reinigen is. Het uitgekiende ontwerp van de rugleuning zorgt 

voor meer schoudervrijheid tijdens uw werkzaamheden. Uitermate    

geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD gevoelige    

componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig via de 

geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt              

beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet 

aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde “SP 

Technical Research Instituut” uit Zweden.  

 Hoogteverstelling 44-57 cm 

 Werkbladhoogte 70-85 cm 

 Aluminium onderstel ø 60 cm 

Standaard uitvoeringen en instellingen 

Vaste  

zithoek   

PU SP ESD         Gaslift   

hoogte   

verstelling          

Zachte   

wielen ESD       

Aluminium 

kruisvoet         

Opties en accessoires met meerprijs 

Verstelbare 

zithoek          

Armlegger (5) 

ESD        

Zachte   

wielen 

(belast)  

geremd         
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Spirit line - ESD 

Spirit 1501 ESD 

PU SP ESD 

De werkstoel 1501 Spirit ESD is voorzien van een PU SP (polyurethaan) 

zitting en rugleuning dat bestand is tegen diverse chemische stoffen en 

makkelijk te reinigen is. Het uitgekiende ontwerp van de rugleuning zorgt 

voor meer schoudervrijheid tijdens uw werkzaamheden. Voorzien van 

een in hoogte verstelbare voetenring ter ondersteuning van uw voeten. 

Uitermate geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD    

gevoelige componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig 

via de geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt   

beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet 

aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde “SP 

Technical Research Instituut” uit Zweden.  

 Hoogteverstelling 52-71 cm 

 Werkbladhoogte 80-100 cm 

 In hoogte verstelbare voetenring ø 45 cm 

 Aluminium onderstel ø 60 cm 

Standaard uitvoeringen en instellingen 

Vaste  

zithoek   

PU SP ESD         Gaslift   

hoogte   

verstelling          

Zachte   

wielen ESD       

Aluminium 

kruisvoet         

Opties en accessoires met meerprijs 

Verstelbare 

zithoek          

Armlegger (5) 

ESD        

Zachte   

wielen 

(belast)  

geremd         
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Spirit line - ESD 

Spirit 1502 ESD 

PU SP ESD 

De werkstoel 1502 Spirit ESD is voorzien van een PU SP (polyurethaan) 

zitting en rugleuning dat bestand is tegen diverse chemische stoffen en 

makkelijk te reinigen is. Het uitgekiende ontwerp van de rugleuning zorgt 

voor meer schoudervrijheid tijdens uw werkzaamheden. Voorzien van 

een in hoogte verstelbare voetenring ter ondersteuning van uw voeten. 

Uitermate geschikt voor werkplekken waar wordt gewerkt met ESD    

gevoelige componenten. Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig 

via de geleidende onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt   

beschadiging aan elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet 

aan de norm IEC 61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde “SP 

Technical Research Instituut” uit Zweden.  

 Hoogteverstelling 58-83 cm 

 Werkbladhoogte 90-115 cm 

 In hoogte verstelbare voetenring ø 45 cm 

 Aluminium onderstel ø 60 cm 

Standaard uitvoeringen en instellingen 

Vaste  

zithoek   

PU SP ESD         Gaslift   

hoogte   

verstelling          

Zachte   

wielen ESD       

Aluminium 

kruisvoet         

Opties en accessoires met meerprijs 

Verstelbare 

zithoek          

Armlegger (5) 

ESD        

Zachte   

wielen 

(belast)  

geremd         
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Stahulp - ESD 

Stahulp 2232 ESD 

PU SP ESD 

Wie veel afwisselend staand en zittend werk verricht, kan af en toe wel 

een extra steuntje gebruiken. De Stahulp 2232 ESD biedt dan uitkomst. 

Ook ideaal voor werkplekken met weinig beenruimte. Geschikt voor 

werkplekken waar wordt gewerkt met ESD gevoelige componenten.   

Opgebouwde statische elektriciteit wordt veilig via de geleidende       

onderdelen in de stoel afgevoerd. Hierdoor wordt beschadiging aan  

elektronisch gevoelige apparatuur voorkomen. Voldoet aan de norm IEC 

61340-5-1 en is getest door het gerenommeerde “SP Technical Research 

Instituut” uit Zweden.  

 

 Hoogteverstelling 58-83 cm 

 Werkbladhoogte 80-100 cm 

 Vloerdoppen 

Standaard uitvoeringen en instellingen 

Verstelbare 

zithoek   

PU SP ESD         Gaslift   

hoogte   

verstelling          

Trompet 

voetjes ESD       

Aluminium 

kruisvoet         

Opties en accessoires met meerprijs 

Zachte   

wielen 

(belast)  

geremd         
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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 


