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Het communicatiebevorderende effect door gebruik van
loungemeubels is in de kantoorwerkomgeving onbetwist. Maar al te
vaak worden ergonomisch ondeugdelijke banken gebruikt, die voor
een overeenkomstig prijsniveau in de woonmeubelbranche kunnen
worden gevonden. Gebrekkig zitcomfort en ontbrekende
functionaliteit zorgen ervoor dat dergelijke ”goed bedoelde”
zitgelegenheden uiteindelijk helemaal niet worden gebruikt en in
het ergste geval schade aan de gezondheid veroorzaken.
De ergonomie-experts van Sedus hebben de moderne eisen aan
communicatieve zones in meerjarige onderzoeken geanalyseerd en een
innovatief loungemeubelsysteem ontwikkeld, dat meer dan geschikt is
voor zijn taken. Zoals de naam ”works” al aangeeft: deze lounge
meubels werken omdat ze geaccepteerd zijn en volgens bedoeling van
de uitvinder ook daadwerkelijk worden gebruikt.
Sedus se:works verbindt esthetische gerieflijkheid met ergonomisch
zitcomfort dat zo goed werd uitgevoerd, dat de meest uiteenlopende
gebruikerssituaties optimaal worden ondersteund. Comfortabel en
gerieflijk om als populair ontmoetingspunt voor de ontspannen
uitwisseling te dienen, esthetisch en elegant om het niveau van
representatieve wachtruimten te verbeteren en hard genoeg
gestoffeerd om geconcentreerd werken met de laptop mogelijk te
maken.
Hiervoor werd naast verschillende tafelvarianten speciaal een draaibaar
schrijftableau ontwikkeld, dat zich eenvoudig aan de framestructuur
laat bevestigen. De energievoorziening wordt door een power supply1/3
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se:works de eenvoudige 3-2-1-oplossingen niet toereikend zouden zijn.
Zo veelzijdig als de toepassingsmogelijkheden zijn ook de ruimteindelingen en de eisen van professionele planners. Het resultaat mag
gezien worden: een volledig ontwikkeld, modulair systeem waarmee
configuraties tot op de centimeter nauwkeurig mogelijk zijn. Zo zijn de
lineaire frame-elementen in de gewenste lengte leverbaar, maten van
stoffering resp. opbergsystemen passen zich aan. In combinatie met
ronde elementen kunnen creatieve zitlandschappen in eindeloze
constructie worden gebouwd: recht, rond, in een hoek of slangvormig.
Voor het perfecte zitcomfort zorgen speciaal gevormde
rugleuningstofferingen die het lendenbereik optimaal ondersteunen,
onder de zitkussens werkt een elastisch gebreid membraan. Als
bekleding is er keuze uit meer dan 200 ademende stoffen of het fijnste
anilineleder.
Ook in de optische uitrusting laat Sedus se:works niets te wensen over.
Het systeemframe is leverbaar als gepoedercoat in zwart, wit of
gepolijst, solitaire banken zijn ook verkrijgbaar met een gerieflijk
houten frame in eiken of beuken naturel, zwart of wit.
Voor het eerst wordt het loungemeubelsysteem Sedus se:works – samen
met een groot aantal andere productinnovaties – op de internationale
kantoormeubelvakbeurs ORGATEC in Keulen gepresenteerd, 25 t/m 29
oktober 2016, hal 8, gang B, stand 50
Design: Sedus-designteam
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