
se:flex

Bureau- en bezoekersstoel voor 

veelzijdige werkgebieden
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Wie zijn we  
en wat doen wij

O V E R  S E D U S

Met onze oplossingen  
ondersteunen wij mensen 
bij het ontplooien van  
hun talenten.

Sedus Stoll AG werd in 1871 opgericht en is een van 
de toonaangevende Europese fabrikanten voor kan- 
tooroplossingen. Tot het productprogramma behoren 
zitmeubilair, zoals bureau- en bezoekersstoelen en 
daarnaast kantoor-, vergader- en objectmeubilair – 
alles ”Made in Germany”. 

Het hoofdkantoor bevindt zich in het Zuid-Duitse 
Dogern bij de Hoogrijn. Een andere productielocatie 
staat in Geseke, Noordrijn-Westfalen. Sedus is een 
traditionele onderneming die in zijn 150-jarige  
bedrijfsgeschiedenis altijd weer maatstaven heeft 
geplaatst – zowel in de ergonomie als ook in het 
productieproces en op het gebied van duurzaam-
heid. Het merk staat synoniem voor innovatie,  
techniek en esthetiek en verrijkt de ’leefwereld  
kantoor’ steeds weer met nieuwe productideeën  
en hedendaagse concepten. Sedus richt zich met 
name op de actuele trends en veranderingen in  
de werkomgeving. Nieuwe organisatiestructuren  
en werkvormen vereisen flexibele, esthetische  
inrichtingen en op maat gemaakte oplossingen,  
die de samenwerking, communicatie en de beweging 
stimuleren. De gezondheid van de gebruiker staat 
daarbij met name centraal.

Meer informatie vindt u op www.sedus.com
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Daarom se:flex
B U R E A U -  E N  B E Z O E K E R S S T O E L  V O O R  V E E L Z I J D I G E  W E R K G E B I E D E N

*Bron: Sedus INSIGHTS nr. 4

Certificeringen voor se:flex

se:flex biedt het beste 
comfort – met 

stoffering of 

netmembraan

Met de 

gewichts- 
automaat stelt
de se:flex-bureaustoel 
zich vanzelf in op elke 
gebruiker

80% van de medewerkers zijn van mening 
dat ze door  

flexibeler werk

gelukkiger 
kunnen worden*

 

Dynamisch en ongecompliceerd: 
een bureaustoel gemaakt voor 

wisselwerkplekken

en kunnen zo ruimtebesparend worden opgeborgen
5-voudig stapelbaar De bezoekersstoelen  

zijn tot

Beweeglijk in elke positie  
dankzij het 

flex-element 
tussen zitting  
en rugleuning
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Werkplekken 
van morgen 
ontstaan vandaag

s e : f l e x 

Ondernemingen worden tegenwoordig geconfronteerd met con-
tinu stijgende huur- en bijkomende kosten. Tegelijkertijd zorgen 
de toenemende digitalisering en de netwerken voor nieuwe 
werkwijzen die niet meer aangewezen zijn op vaste werkplekken. 
Het gevolg: dure kantooroppervlakken zijn gemiddeld maar de 
helft van de tijd bezet.
Veel ondernemingen reageren op deze ontwikkeling en kiezen 
steeds vaker voor smart working, dat wordt gekenmerkt door 
niet-territoriale werkplekconcepten. Dat leidt tot steeds  
meer wisselwerkplekken die door meerdere werknemers op 
verschillende tijden worden gebruikt. 
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<90° 90° >90°

Zitten opnieuw  
bedacht:

P A S T  Z I C H  A A N  E L K E  G E B R U I K E R  A A N

se:flex is een comfortabele bureaustoel, die zich zonder voorinstellingen  
automatisch aan de behoeften van de meest uiteenlopende gebruikers  
instelt – ongeacht hoe groot of hoe zwaar deze zijn.

Vanaf het eerste moment zorgt se:flex voor een aangenaam en ergonomisch  
zitgevoel – en daarvoor dat de medewerker zich meteen op zijn werkzaamheden  
kan concentreren. Of het nu om zelfstandig werken, samenwerking of communicatie  
draait: se:flex biedt in elke situatie de optimale ondersteuning. Correct zitten,  
volledig automatisch.

Achteroverleunen  
en ontspannen
De grote openingshoek en de 
armleuningen die de beweging 
volgen, zorgen voor een bijzonder 
ontspannen zithouding.

Voorkomen  
en concentreren
Dankzij de positieve schuinstand 
van zitting en rugleuning gaat 
se:flex ook mee in deze beweging.

Rechtop zitten  
en concentreren  
Een veerdruk die op elk moment 
perfect in balans is, zorgt voor 
een aangename ondersteuning.
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V O R M  E N  F U N C T I E

Wie op een wisselwerkplek aan projecten werkt, wil over veel dingen nadenken. Maar absoluut  
niet over de manier waarop zijn bureaustoel correct kan worden ingesteld. se:flex doet dat  
gewoon automatisch: Het lichaamsgewicht en de afmetingen regelen daarbij de veerdruk van  
de rugleuning, zodat deze in alle posities steeds als aangenaam wordt ervaren.

Ook de zitting is flexibel en volgt de bewegingen van het bekken, tegelijkertijd biedt de ergonomisch 
gevormde zitkom een voelbare ondersteuning. Beide samen zetten aan tot meer beweging. Daarnaast 
kan de zitting aan de individuele beenlengte worden aangepast en naar voren en naar achteren  
worden verschoven.

Zit als  
gegoten
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Het flex-element: biedt bewegingsvrijheid in alle richtingen. Het verbindt de  
rugleuning met het leuningframe en zorgt ervoor dat deze de spontane  
bewegingen van de gebruiker als vanzelf volgt in alle richtingen. Het  
gepatenteerde flex-element maakt een driedimensionaal zitgevoel mogelijk  
met een comfortabele ondersteuning in elke situatie.

De armleuningen: ondersteuning in elke houding en bij elke beweging. Tijdens  
het achteroverleunen volgen de armleuningen de beweging synchroon en bieden 
ook hier een aangename ondersteuning – bijvoorbeeld bij het gebruik van  
mobiele eindapparaten.
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Houdt de rug vrij –  
ook met stoffering
se:flex biedt elke gebruiker een ergonomische zitbeleving, waaraan het 
aangename netmembraan van de rugleuning bijdraagt. Met een slanke 
en tegelijkertijd comfortabele Slim-stoffering, die perfect harmonieert 
met de vormentaal, kan deze beleving nog verder worden verhoogd. 
Netmembraan en Slim-stoffering zijn leverbaar in aantrekkelijke 
kleuren, waarmee se:flex kan worden geïndividualiseerd.

Effen
Het licht transparante netmembraan 
van de rugleuning is leverbaar in  
vijf kleuren. De voorzijde en de  
achterzijde onderscheiden zich 
enkel door hun structuur.

Netmembraan

V O R M  E N  F U N C T I E

Tweekleurig
De kleuren en de bekledingsstoffen 
van de voorzijde kunnen vrij uit de 
complete Sedus-stofcollectie worden 
gekozen, de achterzijde is altijd 
antraciet.

Slim-stoffering
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Universeel in  
het gebruik

Besprekingsruimten, lounge- of wachtruimten: de bezoekersstoel zorgt voor lichtheid, kan  
uitstekend worden gecombineerd met andere meubels en vervult precies de verwachtingen  
die aan hem gesteld worden. Net als de bureaustoel biedt ook de se:flex bezoekersstoel  
een ergonomische zitbeleving: het zitvlak maakt een optimale drukverdeling mogelijk, de  
rugleuning is concaaf gevormd en voorzien van een lendenwelving.

B E Z O E K E R S S T O E L

se:flex  |  13
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Gewoon  
welkom  
voelen

Dankzij de veelzijdige vormgevingsmogelijkheden is de 
se:flex bezoekersstoel universeel en flexibel inzetbaar. 
Aan de hand van persoonlijke voorkeuren kan worden 
gekozen tussen een vierpootvariant en een sledemodel, 
zowel met als zonder armleuningen. Er is bovendien 
keuzevrijheid in frame-, onderstelkleur, netmembraan 
en Slim-stoffering. Ongeacht in welke variant de  
bezoekersstoel uitgevoerd is: hij heet iedereen van 
harte welkom. 

Om het vierpootmodel ruimtebesparend op te bergen, 
kan hij tot vijf stuks worden gestapeld. Optioneel is 
daarbij ook een transportkar leverbaar.

B E Z O E K E R S S T O E L
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Zwart Middelgrijs

Matcha

Membraan

Lichtgrijs

Zand

Frame en armleuningen

Zwart Lichtgrijs

Onderstel

Zwart Wit aluminium 
(alleen voor de bezoekersstoel)

Chroom/gepolijst

Rondom comfortabel
V A R I A N T E N  E N  V E E L Z I J D I G H E I D

Met talrijke combinatiemogelijkheden vervult se:flex bijna alle wensen:  
tijdloos en licht, evenals modern en fraai. Met exact de kleuren en materialen  
die het beste passen.

Voorzijde: keuze uit de Sedus-stofcollecties
Achterzijde: kunststof antraciet

Slim-stoffering Membraan Slim-stoffering Membraan

Lichtgrijs

Slim-stoffering
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I N S P I R A T I E  E N  P L A N N I N G

Net zo veelzijdig  
als zijn omgeving
Een harmonieuze werkomgeving draagt in belangrijke mate bij tot het welzijn  
en de productiviteit. Een doordachte inrichting, aangename stof- en materiaal- 
combinaties, evenals de keuze van de kleuraccenten hebben een essentiële  
bijdrage. Ongeacht of het Smart Balance, Soft Being, Urban Living of Multi  
Creation is – voor elk van deze kleurenwerelden kunnen ook de se:flex bureau-  
en bezoekersstoelen op geschikte wijze worden aangepast.

Ondersteuning bij planning en realisatie gewenst? 
Met de experts van Sedus workplace consulting wordt de vormgeving van het moderne 
smart office heel eenvoudig. Van de analyse van de ruimte via het ontwerp tot en  
met de kleurkeuze aan de hand van het Sedus kleurenkookboek komt alles uit een hand. 

Smart Balance Urban Living

Licht, gereduceerd, rustig,  
geordend, zakelijk, technisch

Gezellig, serieus, elegant, urbaan, 
intensief, tijdloos

Zacht, rustig, evenwichtig, natuurlijk, 
uitnodigend, regeneratief

Motiverend, inspirerend, creatief, 
dynamisch, actief, open, vrij

Soft Being Multi Creation
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Wereldwijd ter plaatse
S E D U S  C O N T A C T

Hoofdkantoor in Dogern, Duitsland
Dochtermaatschappijen en verkooppartners

Wilt u meer ervaren, lezen en zien over Sedus?  
Wij nodigen u van harte uit op onze social-mediakanalen!

• België: Erembodegem-Aalst
• Duitsland: Berlijn, Dogern, Geseke, 

Hamburg, München, Rijn-Main
• Frankrijk: Paris
• Groot-Brittannië: Londen
• Italië: Cadorago

• Nederland: Zoetermeer
• Oostenrijk: Wenen
• Spanje: Madrid
• Verenigde Arabische Emiraten:  

Dubai
• Zwitserland: Rickenbach

Bezoek ons in een van onze showrooms



www.sedus.com

se:flex
stelt zich automatisch in op elke gebruiker 
en biedt het volledige comfort van een werkstoel  
terwijl het gebruik zo eenvoudig mogelijk is.“
Sedus Design Team
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