
black dot air

Bureaustoel met 3D 
gebreide stoffering
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Een klassieker die  
met de tijd meegaat.
De nieuwe black dot air.

Met zijn unieke verschijningsvorm en het bijzonder hoge zitcomfort behoort  
de black dot productfamilie al lang tot de Sedus-klassiekers. De nieuwe black dot air 
voegt zich hier naadloos in en laat zich daarbij zien als een innovatieve, nieuwe 
uitvoering van het markante design.

black dot air scoort op het eerste gezicht met de nieuwe 3D gebreide stoffering 
AIR KNIT, dat een perfecte symbiose biedt van een aangenaam gevoelen een moderne 
uitstraling. Daarnaast overtuigt hij met alle gemakken die de black dot familie kenmerken. 
Daartoe behoren met name  de flexibele ophanging van de rugleuning, die de rug 
daardoor ook ondersteunt bij draaiende en zijwaartse bewegingen.

Klassiek.
Het frame en het onderstel van  
stabiel kunststof zijn leverbaar in  
de kleuren zwart en lichtgrijs. 

Eenvoudig.
black dot air is ook zonder armleuningen  
leverbaar en biedt daardoor nog  
meer bewegingsvrijheid.
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Uniek.
 Goed zitten in  
een notendop.

Design en varianten
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Voelt net zo goed,
als het oogt.
De nieuwe 3D gebreide stoffering AIR KNIT.

De rugleuning van black dot air is voorzien van het innovatieve 3D gebreide materiaal AIR KNIT, 
dat de voordelen van een netmembraan combineert met die van een volledige stoffering. 
AIR KNIT oogt licht, is ademend en biedt een bijzonder hoog comfort.

Tegelijkertijd verleent het geraffineerde stiksel een hoogwaardige en moderne uitstraling. 
Dit beeld wordt op harmonieuze wijze gecompleteerd door de stoffen stoffering van het zitvlak,  
waarvan de kleur en de textuur vrij uit de Sedus-stofcollecties kunnen worden gekozen.

Veelzijdig.
Het zitkussen kan in alle kleuren en texturen van 
de Sedus-stofcollecties worden uitgevoerd, wat een 
bijzonder grote vormgevingsspeelruimte creëert.

Voelbaar.
De gebreide stoffering met driedimensionaal 
stiksel is in vier moderne kleuren leverbaar, die  alle 
de verfijnde materiaalstructuur benadrukken.

Zitkussen

Rugleuningstoffering

Nova

Imitatie

CrêpeAtlantic

Remix

Fame

Gaja

Leder

Class

Step

Lichtgrijs Blauw Roodoranje Zwart



5

Harmonieus.
black dot air voegt zich naadloos in de black dot 
productfamilie, die ook modellen met klassieke volledige 
stoffering of transparante membraanbespanning aanbiedt.

Uiterlijk en comfort
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Goed design herkent 
men aan zijn details.
Een concept dat design met ergonomie verbindt.

Naast de nieuwe 3D gebreide stoffering AIR KNIT overtuigt black dot air met veel 
doordachte details, die een comfortabele zitbeleving mogelijk maken. Op de eerste plaats 
de bekende ophanging van de rugleuning die ervoor zorgt  dat black dot air de gebruiker 
bij alle bewegingen in alle richtingen kan ondersteunen. Afgerond wordt deze zitbeleving 
door talrijke ergonomische functies, die een gezond en dynamisch zitten mogelijk maken.

Aanpasbaar.
Afhankelijk van de lichaamslengte 
kan de schuifzitting tot 60 mm 
worden verschoven.

Ergonomisch.
De flexibele ophanging van de 
rugleuning  zorgt voor een aangename 
ondersteuning van de rug, ook bij 
draaiende en zijwaartse bewegingen.

Richtingbepalend. 
Naast in hoogte verstelbare armleuningen 
zijn als optie ook 4D-armleuningen 
leverbaar die zich intuïtief in alle 
richtingen laten verstellen.

Ondersteunend.
De rugleuning kan als optie worden  
voorzien van een hoofd- en neksteun  
en daarnaast een kledinghanger.

Comfortabel.
De gebreide stoffering biedt een hoog 
zitcomfort en overtuigt door een geraffineerd 
3D-stiksel, dat een aangenaam gevoel  
combineert met een innovatieve uitstraling.

Weldadig.
De lendensteun kan in de hoogte 
worden aangepast en is optioneel 
bovendien leverbaar met een 
diepteverstelling.

Uitrusting met meerwaarde.
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Richtingbepalend

Comfortabele

Aanpasbaar

Ergonomisch

Details en functies



sedus.com

black dot air
Terwijl zijn iconische vormentaal bijna ongewijzigd 
bleef, overtuigt de nieuwe versie van black dot 
door de modernste materialen  zoals de nieuwe 
3D gebreide stoffering AIR KNIT.”
Michael Kläsener, Markus Dörner & Carlo Shayeb – Sedus Design Team
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