
Lekker en gezond  
je werk doen met  
de Score voetensteun
Heb jij ook het gevoel dat je benen bungelen, 

of dat je dijbenen worden afgekneld? Dan is de 

Score voetensteun een goede oplossing. Deze 

biedt een goede ondersteuning voor je voeten, 

voorkomt afknelling en waarborgt hiermee een 

goede bloedcirculatie. Alle Score voetensteunen 

zijn in hoogte instelbaar, en voorzien van een 

automatisch mee kantelende voetenplank. Hiermee 

kun je elke hoge werkplek voorzien van een optimale 

ondersteuning van je voeten. Leverbaar in diverse 

afmetingen. Door je voeten af en toe te verplaatsen 

kun je afwisselend en ontspannen zitten.

Goede 
bloedcirculatie
Afgeknelde, ‘slapende’ benen 
zijn verleden tijd, dankzij de 
Score voetensteun die je op de 
juiste hoogte kunt instellen. 

Staand
werken
Door afwisselend één voet 
op de voetensteun te zetten 
houd je een dynamische en 
ontspannen werkhouding.

Altijd de 
juiste werkhoogte
Bij een (te) hoge werkplek is de Score 
voetensteun van essentieel belang. 
Voorkom bungelende benen en 
compenseer de hoogteverschillen aan 
je bureau, balie, etc. 

Gezond en actief
Door je voeten af en toe 
te verplaatsen kun je 
afwisselend en ontspannen 
zitten.

Verstelgemak
Met de gebruiksvriendelijke 
hoogteverstelling zet je in een 
handomdraai de voetensteun 
op de juiste hoogte en hoek.

Verstelgemak Robuust ontwerpGroot verstelbereik

Bij Score geloven we dat we  
mensen gezonder kunnen laten leven. 
We onderzoeken en verbeteren 
werkpleksituaties en ontwikkelen 
ergonomische oplossingen in  
onze eigen testomgeving.

1977

Introductie Basic 950 voetensteun. 
Deze is dankzij antislip en in hoogte 
verstelbaarheid meteen een succes.

1990

Introductie Basic 952. Door het unieke 
schaarmechaniek eenvoudig met de voet 
in hoogte in te stellen.

Meerdere variaties worden ontwikkeld.  
Ze zijn gewild in o.a. supermarkten, laboratoria, 
balies, recepties en industriële werkplekken.

Aldi Supermarkten in Duitsland  
bestelt 13.000 voetensteunen.

Introductie ESD voetensteunen.

Oprichting Score

1992

‘93-’98

1999

2005

250.000
exemplaren

Ontwikkeling DiScus, ’where feet meet 
design’, een esthetische vormgegeven 
voetensteun voor de liefhebber van design.

2006

De PRO 959 verovert de wereld.  
Deze voetensteun kan d.m.v. een knop  
op de bovenkant van de voetenplank met één 
voet in de gewenste hoogte worden gebracht.

2012

De PRO 952 is de opvolger van de  
Basic 952. Deze voetensteun combineert 
het handzame formaat van de Basic 952  
en de techniek van de PRO 959.     

2018

In ruim 30 landen zijn inmiddels meer  
dan 250.000 voetensteunen geleverd.

8 - 37 cm

De Score voetensteun in de praktijk:

Laboratorium / Kantoor

Kassa 

Balie 



s e a t s  t o  s u i t

voetensteun special 
s e a t s  t o  s u i t
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•  Met 2  voeten in hoogte te verstellen

• Degelijk en bewezen schaarmechaniek

• Antislip voetenplank en teendoppen

• Compact design

• Meer dan 250.000 verkocht wereldwijd

• Optioneel in ESD uitvoering

 

Werkstoel met 
voetensteun
•   Kies voor de Score werkstoel  

met geïntegreerde voetenplank. 

•  De voetenplank kan op de  

gewenste hoogte worden afgesteld.

•  De voetenplank beweegt mee met 

het veranderen van de zithooghte  

van de stoel. 

•  De voetenplank kan omhoog 

ingeklapt worden weggezet. 
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PRO 952

PRO 959

• Hoogte eenvoudig met 

 1 voet te bedienen

• Kantelbare antislip voetenplank

• Robuust en compact ontwerp

• Teen van stoel past onder plank, 

 ideaal in kleine ruimtes

• Gepatenteerd schaarmechaniek

• Optioneel in ESD uitvoering

• Met de hand in hoogte in te stellen

• Robuust ontwerp

• Antislip voetenplank en tenen

• Optioneel in ESD uitvoering

Basic 952

• Hoogte eenvoudig

 met 1 voet te bedienen

• Grote kantelbaar antislip voetenplank

 (volgens DIN 4556)

• Robuust ontwerp

• Gepatenteerd schaarmechaniek

• Optioneel in ESD uitvoering 

• Te bedienen met de voet

• Gaslift hoogteverstelling

• Elegant rond ontwerp

Discus 150T / 250T 
’where feet meet design’

Basic 950


