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Beweging en wisselende werkhoudingen zijn essentieel voor gezond
kantoorwerk. Ook in het online-tijdperk is en blijft het
rechtstreekse gesprek de belangrijkste en meest efficiënte manier
om te communiceren. Sedus ”sopha” is specifiek ontwikkeld om
deze face-to-face-communicatie op kantoor te ondersteunen. Een
reeks doorontwikkelingen die naar aanleiding van de Orgatec 2014
zijn gepresenteerd, vullen het programma aan.
Of het nu om vertrouwelijke discussies, een informele uitwisseling of
een spontane teambijeenkomst is – Sedus ”sopha” schept ruimte in de
ruimte. Het gaat om een comfortabel zitmeubelsysteem met een
heldere, elegante vormentaal en vele vormgevingsopties. Qua vorm is
het te vergelijken met een pak: elegant, ingetogen en op velerlei
manieren te combineren. In representatieve ontvangstgedeelten maakt
het zich net zo verdienstelijk als op de directieverdiepingen of in de
communicatieve middenzones van open-space-kantoren. Nieuw is het
gebruik als werkplek voor afgezonderde besprekingen met een
geïntegreerde tafel en elektrische voorziening en een laadstation voor
mobiele telefoons als opties. Een stabiel middenkussen dat als losse
stoffering is uitgevoerd, is zowel geschikt als zone-indeling, maar ook
als armsteun tijdens het werken met mobiele eindapparaten en laptops.
Door de nieuwe lijnvoering van de naden beschikt de ”sopha” in zijn
geheel over een vormentaal die nog krachtiger is.
Het modulaire systeem dat door designteam speziell® is ontworpen,
kan flexibel volgens het modulaire principe worden geconfigureerd.
In de middenzones van het kantoor zorgen de elementen voor
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structuur, in de directiekantoren vormen ze gesprekseilanden en in de

Sedus Stoll

teamafdelingen worden ze een wijkplaats. Eén- of meerzitsuitvoering,
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open of afgeschermd – dankzij de vele variaties kunnen complete
landschappen worden gepland. Door de combinatie van basiselement,
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hoek- en aanbouwrugleuning in middelhoge en hoge uitvoering zijn
veelzijdige uitvoeringen mogelijk, passend voor elk kantoor.
Met de uitbreiding van het loungeprogramma presenteert Sedus voor
het eerst twee nieuwe stofcollecties voor dit toepassingsgebied: een
wollen stof in telkens twee kleuren en daarnaast een collectie in Trevira
CS-kwaliteit. Corpus, opzetelementen en kussens kunnen in effen maar
ook in verschillende kleuren worden gecombineerd. Bijpassende
salontafels in verschillende uitvoeringen dienen als aflegvlak en maken
het sopha-opstelling pas echt gerieflijk.
De breedtematen bedragen bij de één-, twee- en driezits-uitvoering:
720 mm, 1440 mm, 2160 mm. De hoogte bedraagt bij een normale
rugleuninghoogte 750 mm en met opzetelement 1150 mm. De zuivere
zithoogte die ook bij de bijzetelementen relevant is, bedraagt 430 mm.
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