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Met attention verenigt Sedus elegantie, visuele lichtheid en hoge
functionaliteit in een formeel helder en designgericht
tafelprogramma. Door zijn diversiteit in uitvoeringen heeft het voor
alle werkpleksituaties de passende oplossing paraat. Als enkele
werkplek, voor kleinere teams gegroepeerd of als conferentietafel:
attention kan individueel worden toegepast en ondersteunt door
zijn heldere design het productieve welzijn op kantoor.
Met attention brengt Sedus een tafelfamilie op de markt die voldoet aan
de eis van een eenvoudige en tevens expressieve vormtaal. De
producten van de familie overtuigen naast hun formele kwaliteit ook
door een unieke functionaliteit. Is eenvoud niet één van de meest
onderschatte eigenschappen, wanneer het erom gaat door formele
helderheid en eenvoudige vorm emoties in ons op te wekken?
Het tafelprogramma is verkrijgbaar in drie verschillende
uitvoeringsvarianten, die zich door hun voetframes onderscheiden. De
A-voet variant inspireert door zijn designgerichte vormtaal, die met zijn
iets gebogen karakter organische en harmonieuze associaties oproept.
Het T-voet model op zijn beurt kan – ook achteraf – worden uitgerust
met een elektromotor, waardoor spontane en ongecompliceerde
hoogteverstellingen mogelijk worden. Dit kan bij het realiseren van een
meer ergonomische werkplek van doorslaggevend belang zijn. De zacht
gewelfde kap van gietaluminium dient bij attention T als roerloze
verbinding tussen frame en tafelblad, terwijl de licht gebogen vorm van
de voetsteun visueel voor een fijne en lichte afsluiting naar de vloer toe
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zorgt. Zo wordt het zwevende karakter van de tafel nog een extra

Sedus Stoll

onderstreept.
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attention T biedt bovendien ook conferentietafelvarianten die telkens
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naar keuze zonder gereedschap in zithoogte kunnen worden ingesteld of
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elektrisch naar zit- of stahoogte kunnen worden versteld.
Het voordeel van het derde lid van de familie – de attention 4 – is
gelegen in zijn heldere lijnvoering. Deze laat het model met vier poten er
niet alleen uitzien alsof dit uit één stuk is gegoten, maar het kan ook
lineair aan elkaar worden gekoppeld. Daardoor wordt dit model vooral
aantrekkelijk voor het gebruik als teamwerkplek.
Naast de individuele configuratie van het frame en de keus uit maximaal
vier verschillende kleurstellingen kan het attention tafelprogramma als
optie ook worden uitgebreid met toebehoren van Sedus, bijvoorbeeld
met pc-houders, zichtschotelementen of met een afsluitbare lade voor de
eigen tablet. Kabelgeleidingskappen zorgen voor een onzichtbare en
elegante stroomvoorziening op de werkplek en doordat de tafels
standaard zonder gereedschap in hoogte kunnen worden versteld, kan de
kantoorruimte ook op korte termijn helemaal nieuw worden ingericht.
Door het grote spectrum in uitvoeringsvarianten overtuigt het attention
tafelprogramma niet alleen met een formele diversiteit, maar biedt ook
individuele oplossingen voor de meest uiteenlopende prijsklassen. Zijn
heldere en universele design belooft een vormgeving waar men niet snel
op uitgekeken is, en een jarenlange gebruiksduur.
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