
Amazone و Jumper تابوره های دندانپزشکی، مدل

نماینده انحصاری فروش و خدمات در ایران 

ساخت هلند 

• طراحی دقیق و ارگونومیک جهت قرارگیری آناتومی بدن انسان در حالت صحیح و مناسب 
• در دو سایز مختلف جهت تناسب کامل با بدن 

• دارای سیستم منحصر به فرد "باالنس قابل تنظیم" برای ایجاد تحرک در حالت نشستن 
• روکش آنتی باکتریال یکپارچه و بدون درز (انتخابی) برای محیط کار بهداشتی 

• روکش های دورنگ با طراحی شیک و زیبا 
• ٥ سال گارانتی 



نشیمنگاه باریک 

تابوره 

نشیمنگاه پهن 

تناسب کامل؛ موجود در دو سایز 
هنگام نشستن بر روی تابوره زینی Score ، پاها کمی از هم فاصله 
گرفته و لگن به سمت جلو سوق داده می شود. در نتیجه ستون 

فقرات در حالتی مناسب و سالم قرار می گیرد. پس تناسب سایز بین 
نشیمنگاه تابوره و لگن بسیار اهمیت دارد. 

تابوره های زینی Score در دو شکل مختلف نشیمنگاه ارائه می 
شود: مدل Jumper که دارای نشیمنگاه پهن و Amazone که 

دارای نشیمنگاه باریک است.  
تابوره Score خود را متناسب با سایز خود انتخاب کنید! خود را متناسب با سایز خود انتخاب کنید! 

روکش پلی اورتان 

رویه های جنس پلی اورتان برای محیط 
کار صنعتی مناسب است. این روکش به 
راحتی تمیز می شود و در برابر موادهای 
شیمیایی مختلف بسیار مقاوم است.  

(قابل سفارش با تکیه گاه) 

تکیه گاه های کامالً ارگونومیک 

برای راحتی بیشتر، می توان تابوره زینی برای راحتی بیشتر، می توان تابوره زینی 
شکل Score را با تکیه گاه ارگونومیک 
سفارش داد. تکیه گاه های Score دارای 
طراحی بسیار جمع و جور است تا اطمینان 
حاصل شود که در آزادی حرکت نقشی 

ندارد.  
ارتفاع و زاویه تکیه گاه ها، قابل تنظیم تکیه گاه ها، قابل تنظیم 

است. 

دستۀ تابوره 

تابوره های دارای تکیه گاه Score ، قابل 
سفارش با دستۀ ارگونومیک می باشند. 
این دسته، نقش به سزایی در کاهش 

دردهای گردن و شانه دارد. 

تکیه گاه/دستۀ  ٣٦٠

این تکیه گاه /دسته با چرخش ٣٦٠ درجه 
بسیار سریع و آسان از مسیر کار شما کنار  

می رود. 
می توان به عنوان تکیه گاه، دسته برای یک 
و یا هر دو آرنج استفاده شود. (سفارشی) 

°

Jolly
نشیمنگاه تابوره های مدل Jolly به شکل 

زین دوچرخه می باشد.  
این نوع از تابوره ها، برای محیط کار با 

فضای محدود برای پاها، بسیار مناسب است. 

ساخت هلند 



١٠٠٪ ضد آب، ضد تعریق، مقاوم در برابر نفوذ خون و انواع مایعات، ضد قارچ، مقاوم در برابر آتش؛ قابل شستشو  
با آب و صابون 

١٠٠٪ ضد آب، ضد تعریق، بدون PVC و فتاالت؛ مقاوم در برابر مواد شوینده و 
ضد عفونی کننده های رایج (ضد عفونی کننده های پایۀ الکل، کلر آزاد و 

ترکیبات آمونیوم ٤ عنصری) 

  ESD ایمن در برابر
تابوره های Score در برابر "تخلیه الکترون ساکن" یا ESD  ایمن 
هستند. رویۀ تابوره های Score دارای مقاومت ١٠٠٠ اهم بوده و 

دارای گواهینامه  IEC 61340-5-1 می باشند. 

 (Electrostac Discharge)



پایه آلومینیومی ø ٥٤ سانتی متر با چرخ های 
بزرگ برای حرکت آسان و سریع 

برای تنظیم ارتفاع نشیمنگاه، اهرم را به سمت 
باال بکشید. در ارتفاع صحیح باید پای شما بر 
روی زمین بوده و زانوهای شما کمی خم 

باشد. 

"سیستم باالنس" قابل تنظیم، باعث ایجاد 
حرکات محدودی در لگن می شود. این 

تحرک باعث حفظ فرم درست بدن و تعادل 
در تمام طول درمان می شود. (سفارشی) 

شرکت نیکنام طب آینده (بازرگانی شجاعی) 
آدرس : تهران ، خ انقالب ، خ برادران مظفر شمالی(صبای شمالی) ، پالک ٩٩

تلفن : ٦٦٤٦٧٠٠٧ -٠٢١
فکس: ٦٦٤٦٧٥١١ -٠٢١

info@niknamteb.com :ایمیل
www.niknamteb.com :سایت

تابوره های            : عملکرد باال در کمال سادگی 
تکیه گاه تابوره های Score مطابق فرم بدن 
 بوده است و بدون ایجاد محدودیت در حرکت 
 شانه ها، از مهره های کمر محافظت کرده و 

گودی کمر را کامال پوشش می دهد. 
تکیه گاه های Score قابلیت تنظیم ارتفاع و 

زاویه دارند. 

نشیمنگاه ارگونومیک زینی شکل Score  با 
ایجاد شیب مناسب در قسمت لگن، ستون 
فقرات را در بهترین حالت و فرم قرار می 

دهد. 
 Score زاویۀ شیب و ارتفاع نشیمنگاه های

قابلیت تنظیم و تغییر دارند. 

برای تنظیم زاویه شیب نشیمنگاه ، اهرم را 
باال ببرید و همزمان کمی به جلو خم شوید. 

زاویه شیب مناسب از خمیدگی شما 
جلوگیری می کند. 

FA
 JU
L 
20
17

نماینده انحصاری فروش و خدمات در ایران 


	Scorer-far-p1
	Score-far-p2
	Score-far-p3
	Scorer-far-p4



