
5000 Line
De 5000 Line bestaat uit een tweetal stoelen, waaronder model “5000”, geschikt voor gebruikers tot 120 kg 
en model “5000 Verzwaard”, geschikt voor gebruikers tot 150 kg. Model “5000 V”, is standaard voorzien 
van een zitdiepteverstelling. Beide stoelen zijn opgewassen tegen grote krachten en voorzien van diverse 
instelmogelijkheden. Om het zitcomfort nog meer te verhogen, zijn de modellen te voorzien van allerlei extra 
accessoires waaronder; een hoofdsteun, een schuifzitting, een verstelbare lumbaalsteun etc. Want wie goed zit, 
wordt minder snel moe en presteert beter!

Standaard uitvoering en instellingen

Alu. onderstel        
ø 70 cm

Verstelbare 
rughoek (5000 
Verzwaard)

Synchro mecha-
niek (5000)

Verstelbare 
zitdiepte (5000 
Verzwaard)

Harde wielen Trevira

Opties en Accessoires met meerprijs

Armlegger 5 Schuifzitting Opblaasbare 
lumbaalsteun

Hoofdsteun Zachte wielen - 
belast geremd

Wol

Trevira

Grijs D04 Antraciet D05 Zwart D09 Rood D17 Blauw-zwart 
D81

Felblauw D85 Donkerblauw 
D88

Wol

Grijs W04 Antraciet 
W05

Zwart W09 Rood W17 Bordeaux 
W19

Bruin W61 Felgroen W81 Paars W84 Felblauw W85 Donkerblauw 
W88  

Opties zonder meerprijs

Alu. onderstel 
zwart ø 70 cm

Zachte wielen Trompetvoetjes

 

5000 Line

5000

• Hoogteverstelling 48-61 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm
• Voor mensen tot 120 kg
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5000 Verzwaard

• Hoogteverstelling 48-61 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm
• Voor mensen tot ca. 150 kg



5100 Line
Met de 5100 serie brengt Score een unieke lijn stoelen op de markt die qua vormgeving identiek zijn maar bestaat 
uit drie verschillende groottes nl: de Small, Medium en Large. Voorzien van een synchromechaniek, armleggers 
die in de hoogte en breedte verstelbaar zijn maar ook draaibaar. Een rugleuning die naast fraai ook functioneel 
vorm gegeven is, waarbij de onderkant breed is voor een optimale ondersteuning van de rug en de bovenkant 
smal voor meer bewegingsvrijheid van de schouders. De stoelen zijn niet alleen maar fraai vorm gegeven, en 
voorzien van alle gemakken, maar beschikken over de eigenschap om aan de individuele eisen en wensen van  
iedere gebruiker te voldoen. En dat is volgens Score één van de belangrijkste criteria voor een stoel. Kortom een 
lijn stoelen die letterlijk op je lijf geschreven zijn!!

Standaard uitvoering en instellingen

Alu. onderstel        
ø 70 cm

Synchro         
mechaniek

Armlegger 8 Harde wielen Wol

Opties en Accessoires met meerprijs

Schuifzitting Opblaasbare 
lumbaalsteun

Hoofdsteun Zachte wielen - 
belast geremd

Wol

Grijs W04 Antraciet 
W05

Zwart W09 Rood W17 Bordeaux 
W19

Bruin W61 Felgroen W81 Paars W84 Felblauw W85 Donkerblauw 
W88  

Opties zonder meerprijs

Alu. onderstel 
zwart ø 70 cm

Zachte wielen Trompetvoetjes

 

5100 Line

5100 S

• Hoogteverstelling 44-54 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm
• Zitting ca. 47 x 47 cm (B x D)
• Rug ca. 46 x 54 cm (B x H)
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5100 M

• Hoogteverstelling 44-54 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm
• Zitting ca. 50 x 50 cm (B x D)
• Rug ca. 46 x 54 cm (B x H)

5100 L

• Hoogteverstelling 50-64 cm
• Werkbladhoogte 70-80 cm
• Zitting ca. 54 x 55,5 cm (B x D)
• Rug ca. 49 x 63 cm (B x H)




