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De eisen aan een efficiëntere benutting van het oppervlak hebben
vooral de open kantoorlandschappen veranderd. Hierdoor is de
persoonlijke opbergruimte kleiner geworden en worden
multifunctionele inrichtingen verlangd. Daardoor groeit natuurlijk
de wens van de medewerkers naar een goed organiseerbare werkplek
met een hoge privésfeer.
Geschikte combinatiemogelijkheden van bureautafel, opbergruimte,
schermen en transparante elementen zijn net zo gewild als vrij
configureerbare kastelementen die ook tot communicatieve zones
kunnen worden uitgebouwd. Multifunctionele opbergelementen
kunnen ruimten opnieuw indelen, de communicatie tussen de
medewerkers bevorderen en een sfeer creëren waarin iedereen graag,
gemotiveerd en productief werkt.
Het Sedus designteam heeft deze toekomstwijzende ontwikkeling
herkend en het beproefde kastprogramma grand slam doorontwikkeld
tot een veelzijdig zone-indelingsprogramma, door het aan te vullen met
aan- en uitbouwmodules en communicatie-elementen. De letter Z staat
daarbij voor zone-indeling, want het is zinvol om ruimten te
structureren en extra plek te creëren die vervolgens weer functioneel
kan worden gebruikt.
Kasten en open kasten zorgen voor nieuwe vormgevingselementen met
creatieve mogelijkheden. Op die manier kunnen met grand slam z ook
communicatie-eilanden in de buurt van werkplekken worden gecreëerd,
die met een voetreling uitnodigen tot een ontspannen lichaamshouding.
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Er is ook gedacht aan een verbeterde privésfeer: waardevolle objecten
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kunnen snel en veilig worden opgeborgen, persoonlijk vakken kunnen
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met een cijfercombinatie worden geopend en gesloten, inclusief
brievenbus voor privé- en vertrouwelijke post.
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Niet alleen het beproefde kastprogramma grand slam is uitgebreid, ook
de elektromotorische uitvoering van het tafelsysteem temptation is
uitgerust met de nieuwste techniek en wordt aangeduid met de
afkorting ”ci” voor intelligence. Door de nieuw geïntegreerde
hoogteverstelling wordt de pootzuil verfijnder en ook het verzonken
bedieningselement geeft de tafel een heldere en moderne vormgeving.
Verdere stroomvoorzieningsopties, zoals draadloos opladen via
inductie en/of met behulp van een verzonken contactdoos maken
temptation ci tot een van de beste sta-/zitwerkplekken in de branche.
Het nieuwe kastprogramma grand slam z en de nieuwe tafeluitvoering
temptation ci presenteert Sedus – samen met nog veel meer productinnovaties – voor het eerst op de internationale kantoormeubelvakbeurs ORGATEC in Keulen, van 25 t/m 29 oktober 2016, hal 8,
gang B, stand 50.
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