
Buitenkleur
Standaard: melamine  

zuiver wit
Optioneel: gelakt,  

alle effen kleuren uit de  
Colour Harmony-collectie

en Architecture Line  
van Sedus

Meubels
Maatnauwkeurige, 

volledig geïntegreerde 
meubelconfiguraties leverbaar

Alternatief: Meubels uit de 
Sedus-standaardcollectie  

als instelbaar meubilair

Vloerbedekking
Standaard: Collectie Interface 
Composure, kleur Harmonious
Optioneel: willekeurige kleur 

uit de collectie ”Interface 
Composure”

Akoestiekpanelen/
Binnenwanden 

Standaard: met stof bespannen 
Xpress X60162 (alleen  

gelamineerde paneelstoffen)
Optie: Stofcollecties  

Atlantic, Nova, Xpress, Twist  
en Whiteboard

LED-verlichting
Standaard: neutraal wit, 4000K

Optioneel: dimbaar

LED-stroken
Optioneel: rode, omlopende

LED-stroken buiten, als bezet- 
indicatie voor de ruimte.

Ventilatie
Stille en onzichtbare  

constructie 
en luchtgeleiding

Regeling
Standaard: volautomatische 
ruimtetechniek met regeling  

via aanwezigheidsmelder
Optie: bedieningspaneel voor  

handmatige regeling van  
de verlichting (dimmen)
en ventilatie (min.–max.)

Veiligheidsglas
Standaard: 10 mm gehard  

veiligheidsglas
 met 8 mm glazen deur

Optie: 10,76 VSG-SI  
(gelaagd veiligheidsglas  

met akoestisch 
effectieve folie)

Kleuren

Standaard:
melamine  
zuiver wit
A14/K14/T14

Kleuren  
uit de Sedus  

Stofcollectie – 
voorbeelden:

Xpress (9)

Nova (9)

Atlantic (9)

Twist (4)
Standaard:  
Interface  
Composure  
Harmonious  
4169015

Alle kleuren uit de collectie  
”Interface Composure” – voorbeelden:

Optioneel:  
gelakt

De office cube-oplossing  
voor open kantoorlandschappen

Drie afmetingen,  
talrijke mogelijkheden

se:cube S: 150 x 100 cm
Met name geschikt voor  
telefoongesprekken en  
geconcentreerd werken.
1–2 personen.

se:cube M: 200 x 150 cm
Optimaal geschikt voor  
kleinere bijeenkomsten of 
geconcentreerd werken.
1–4 personen.

se:cube L: 250 x 250 cm
In het bijzonder geschikt  
voor videoconferenties,  
bijeenkomsten en korte  
brainstormsessies.
Tot 8 personen.

Standaardkleur akoestiekpanelen: 
Xpress X60162

www.sedus.com se:cube 

Vloerbedekking

Buitenkleuren

Binnenkleuren  
stoffen



De akoestiek kan een uitdaging zijn  
voor open kantoorlandschappen.

EEN PLEK OM ZICH AF TE ZONDEREN ... CONCENTREREN COMMUNICEREN SAMENWERKEN ONTSPANNEN

Open kantoorlandschappen zijn  
een trend. Geluidsbelasting en ont-
brekende mogelijkheden om zich  
af te zonderen, kunnen resulteren  
in afleiding en inefficiënt werken. 

Geschikte mogelijkheden om zich  
te afzonderen zijn gevraagd.

Een plek waar u alleen kunt werken  
en in alle rust kunt telefoneren.  

Bovendien biedt s‡:cube een optimale 
akoestische afscherming van  
de omliggende werkomgeving,  

zowel naar binnen als naar buiten.

Een plek waar mensen samenkomen 
om gesprekken met collega’s te voeren, 
zonder daarbij afgeleid te worden door 
omgevingsgeluiden en andere collega’s  

in het kantoor te storen.

Een optimale akoestische afscherming  
voor bijeenkomsten en korte,  

effectieve brainstormsessies met collega’s.

Een plek om na te denken en terug te trekken. 
Hier kunt u zich even ontspannen  

en uitrusten voordat u weer terug gaat  
naar de werkplek.

Concentratie Communicatie CommunicatieSamenwerking SamenwerkingContemplatie / 
Ontspanning

Contemplatie / 
Ontspanning

se:cube 


