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Serie innovaties Hoogwaardig en hygiënisch
Dataflex laat zich bepaald niet uit het 
veld slaan door het feit dat er in dit 
coronajaar geen Orgatec gehouden 
werd. Ondanks het ontbreken van 
de tweejaarlijkse internationale beurs 
in Keulen – waar Dataflex sinds jaar 
en dag een van de exposanten is 
– presenteert het bedrijf een serie 
innovaties.

“We hebben besloten om verder te 
investeren in onze toekomst”, aldus 
een woordvoerder van de specialist in 
ergonomische werkplekaccessoires. 
“We blijven innovatief en komen 
onze beloften na, of het nu gaat om 
personeel, leveranciers, klanten of het 
milieu.” 

Een van de innovaties betreft de nieuwe 
Addit kabelgeleider. “Dit najaar brengen 
we een nieuwe serie kabelgeleiders 
uit die gemaakt zijn van 100 procent 
gerecycled plastic en die na gebruik 
volledig recyclebaar zijn. Een modulair 
ontwerp, waardoor het repareren of 
vervangen van een onderdeel een fluitje 
van een cent is.” Addit is verkrijgbaar 
in twee standaardlengtes en in drie 
basiskleuren, of op maat in alle andere 
lengtes en kleuren die de gebruiker 
maar wil.

Ook introduceert Dataflex een 
gloednieuwe collectie monitorarmen. 
“Viewprime is de monitorarm die aan 
alle denkbare eisen voldoet. Elegant, 
dynamisch, stijlvol, flexibel. Deze 
luxe collectie van hoogwaardige 
monitorarmen met gasveer is 
verkrijgbaar in zwart en wit, en als 
enkele of ‘dual’-versie.” Het nieuwe 
product is per direct beschikbaar voor 
projecten.

De reeds bestaande Viewlite is 
volgens de woordvoerder opnieuw 
uitgedacht. “Onze allerpopulairste 
collectie monitorarmen is voortaan 
ook verkrijgbaar in zuiver wit. Zo heeft 
u nog meer keuze uit een collectie 
monitorarmen, die sowieso al de meest 
flexibele en aanpasbare serie is die er 
bestaat.”

Tenslotte geeft Dataflex een ‘sneak 
preview’ van een productserie die 
zo nieuw is, dat er zelfs nog geen 
naam voor is. “Voor de herfst van 

Score is een internationaal opererende 
leverancier van ergonomisch 
verantwoorde stoelen, zadelkrukken 
(met uniek Balance-mechaniek) en 
tabouretten. Het bedrijf uit Tolbert, 
dat ‘gezond zitten’ hoog in het 
vaandel heeft staan, presenteert een 
stoelbekleding die bij uitstek geschikt 
is voor omgevingen waar hoge eisen 
worden gesteld aan hygiëne: PUxx. 
Deze bekleding is bestand tegen 
schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen 
op basis van chloor, alcohol en 
waterstofperoxide. Het product is uiterst 
relevant in deze coronatijden.

Hygiëne is dit jaar door het Covid-19 
virus overal een sterk aandachtspunt 
geworden. Niet alleen in ziekenhuizen, 
bij tandartsen, kappers en huisartsen is 
hygiëne topprioriteit, ook in bijvoorbeeld 
kantoren wordt nu vaker en grondiger 
schoongemaakt en er worden allerlei 
ontsmettingsmiddelen aangeschaft 
om bacteriën te doden. Er wordt zelfs 
naar handalcohol gegrepen om ‘snel 
even de boel te ontsmetten’. “Op zich 
is dit niet zo erg voor een enkele keer”, 
zegt men bij Score. “Echter, nu we al 
langere tijd aan het desinfecteren zijn, 

2021 werken we aan een nieuwe serie 
dynamische monitorarmen voor één 
tot drie monitors. Een monitorarm die 
er zo goed uitziet, dat het van zichzelf 
al een kunstwerk is. We zullen nog 
niet alles verklappen, behalve dan dat 

hebben de bekledingen van stoelen 
en krukken hier meer van te lijden. Met 
name kunstleersoorten op basis van 
PVC, zoals vinyl, zijn niet geschikt om 
regelmatig te reinigen met agressievere 
schoonmaakmiddelen op basis van 
chlorides, alcohol, zuren, et cetera. Bij 
langdurig gebruik van deze middelen 
zal het materiaal uitdrogen, verharden 
en uiteindelijk scheuren.”  

Score biedt een oplossing voor deze 
actuele problematiek: PUxx. Dit is een 
relatief nieuw soort kunstleer op basis 
van polyurethaan, ontwikkeld door 
Oniro Textiles, een bedrijf waarmee 
Score al geruime tijd samenwerkt. 
“Stoelen of krukken gemaakt van 
PUxx zijn ideale zitoplossingen in 
deze tijd. PUxx is een hoogwaardig 
kunstleder op PU-basis, waar een 
groot aantal zitoplossingen van Score 
van gemaakt is. Het grote voordeel 
van PUxx is dat je het met de meeste 
schoonmaakmiddelen kunt reinigen. 
Zonder problemen kan PUxx worden 
ingezet in omgevingen waar hoge eisen 
zijn omtrent hygiëne.”  
In tegenstelling tot de meeste 
bekledingen, kunnen de Score PUxx-

het ontwerp opnieuw een resultaat is 
van onze samenwerking met Robert 
Bronwasser.” Het nieuwe product 
is bedoeld voor elk kantoor en voor 
zorgomgevingen.
www.dataflex-int.com

zitoplossingen tegen schoonmaak- 
en ontsmettingsmiddelen op basis 
van chloor, 70 procent alcohol en 
waterstofperoxide. “Alle Score-
zitoplossingen die bekleed zijn 
met PUxx, zijn dus bestand tegen 
desinfecterende middelen.”

De PUxx-bekleding voldoet aan 
diverse eisen, die het product geschikt 
maken voor tal van toepassingen. 
“PUxx is 100 procent waterdicht, 
slijtvast, brandvertragend en urine- en 
bloedbestendig. Daarnaast voelt een 
kunstleder op basis van PUxx minder 
warm dan kunstleder op basis van 
PVC. Het transporteert de warmte 
gemakkelijk, wat het nog aangenamer 
maakt om met of op een PUxx-kruk of 
-stoel van Score te werken.” Dus niet 
alleen in veeleisende zorgomgevingen 
is PUxx een goede keuze, maar ook 
in bijvoorbeeld het kantoor biedt PUxx 
gebruikers hygiëne en comfort. En dat 
is dezer dagen uiterst relevant. “Juist nu, 
in een tijd waarin hygiëne zó belangrijk 
is, wil je toch dat je stoelen en krukken 
goed schoongemaakt en ontsmet 
kunnen worden?”  
www.zitten.nl
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