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De trend naar het niet-territoriale kantoor schijnt onstuitbaar en de
kantoornomaden van tegenwoordig dragen ondertussen de last van
de continu wisselende werkplek met kalmte. Maar bureaustoelen
hebben het aanzienlijk moeilijker: zij moeten zich dagelijks
aanpassen aan de wisselende lengtes en gewichtsklassen van hun
gebruikers.
Ergonomische bureaustoelen zijn er veel, technisch volledig uitgeruste
en tegelijkertijd prijstechnisch aantrekkelijke wisselwerkstoelen zijn al
lastiger te vinden. Dit gat in de markt sluit Sedus met het nieuwe
product Sedus se:do – een bureaustoel die als professionele allrounder
ongeëvenaard is.
Sedus se:do is in de basisvariant al voorzien van de volledige uitrusting
en kan eenvoudig volgens het modulair principe tot een op maat
gesneden bureaustoel worden geconfigureerd. Dit modulaire systeem
biedt alle techniek die bij actuele aanbestedingen gevraagd wordt:
similarmechaniek met snelle veerkrachtverstelling, zitdiepte- en
zitneigverstelling, 2D of 3D verstelbare armleuningen, in diepte
verstelbare lendensteun, in hoogte en schuinstand verstelbare
neksteun en in hoogte verstelbare rugleuning. Deze is er met een
robuuste en vochtregulerende membraanbespanning in vijf kleuren of
gestoffeerd in een groot aantal ademende stoffen of het fijnste
anilineleder.
Kantoorplanners en -inrichters zullen met name de keuzemogelijkheid
van membraan of stoffering weten te waarderen, want daarmee is een
ongekend grote vormgevingsvrijheid mogelijk. De verschillende kleuren
en dessins maken een harmonieuze aanpassing aan corporate identity
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voorschriften mogelijk en zorgen voor een uniforme verschijningsvorm.
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Sedus se:do is een zitmeubel dat zich met zelfverklarende
bedieningselementen snel en bijna kinderlijk eenvoudig laat instellen
en is zodoende ook uitstekend geschikt voor veelvuldig wisselend
gebruik. Met zijn royaal gedimensioneerde, in hoogte verstelbare
rugleuning, de uitstekende ”anti-transpiratie-eigenschappen” en de
gebruikers-gewichten tot 130 kg is de nieuwe bureaustoel aanbevolen
als betrouwbare partner, die bij het personeel zeer snel veel vrienden
zal vinden.
Met Sedus se:do investeert de besluitvormer dankzij de hoge kwaliteitsen milieunormen in een betrouwbaar product met een lange levensduur
”made in Germany” – met duidelijke designtaal en zeer goede
ergonomie – en dat voor een zeer aantrekkelijke prijsprestatieverhouding.
Voor het eerst wordt de bureaustoel Sedus se:do – 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: Rüdiger Schaack
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