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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 projectmeubilair – 
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 beweging 
stimuleren. De gezondheid van de gebruiker staat 
daarbij met name centraal.

Meer informatie vindt u op www.sedus.com
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+84%

Daarom se:motion net
B U R E A U S T O E L  V O O R  B E W E E G L I J K  W E R K E N

se:motion net se:motion

Gaat helemaal vanzelf:  
se:motion net stelt de  

veerdruk 
automatisch in

In hoogte verstelbare 
armleuningen 
zorgen voor ontlasting 
van nek en schouders

Het gebreide  
rugleuning- 
membraan 

voelt licht aan en biedt  
de noodzakelijke ondersteuning

Werken in een 
coworking-space 

verhoogt 
de motivatie 

tot wel 84%*

Optimaal geschikt voor het kantoor  
of het thuiskantoor:

Perfecte ondersteuning in elke positie

*Referentie: Sedus INSIGHTS N° 6
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Een bureaustoel  
voor meer  
bewegingsvrijheid

C R E A T I E F  E N  V R I J  W E R K E N

Daar waar creatief en communicatief wordt gewerkt, staan nieuwe 
ideeën op de agenda. De uitwisseling binnen het team, het snel 
wisselen van werkplekken en spontane brainstormsessies leveren 
daarvoor een belangrijke bijdrage. En hier worden de pluspunten 
van se:motion net duidelijk: met zijn vormentaal en luchtdoorla-
tende gebreide membraan biedt hij precies die lichtheid die nodig 
is voor spontaan, flexibel werken. 
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In hoogte verstelbare  
armleuningen

Hoogteverstelling zitting

Gebreid membraan

Openingshoek 23°

Gerieflijk comfort 
voor elke werkplek

S A M E N  E N  F L E X I B E L

se:motion net overtuigt door het unieke, kinematische bewegingsconcept en  
het beproefde zitcomfort dat zonder lastige instellingen beschikbaar is. Want  
de vorm met het op maat gemaakte, gebreide membraan en het ontwerp met  
de in hoogte verstelbare armleuningen is uitstekend geschikt voor beweeglijke 
werkplekconcepten: of dat nu voor start-ups, coworking-ruimtes of het thuis- 
kantoor is. Het ongecompliceerde flexibiliteitsconcept is dat wat de se:motion net 
bijzonder maakt – gewoon gaan zitten en aan de slag.
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Actief en ergonomisch zitten op elk moment
Eenvoud in het gebruik en ergonomie zijn geen tegenstellingen: het zitkussen, de rugleuning met 
verstelbare lendensteun en de in hoogte verstelbare armleuningen zorgen voor comfort en stimuleren 
een gezonde zithouding. Rechtop of naar achteren geleund — de royale openingshoek van 23 graden 
nodigt uit tot meer beweging tijdens het zitten.
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Zwart Grijs

Modelkleur

Membraan se:motion net

Rood

Zwart Lichtgrijs

Armleuning

In gekozen modelkleur, 
opdekjes altijd in basaltgrijs

Zitbekleding

Keuze uit de Sedus- 
stofcollecties

Het gewenste  
model voor kantoor 
en thuiskantoor

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

se:motion net – in zwart of lichtgrijze uitvoering – straalt een dynamische 
lichtheid uit. De rugleuning is voorzien van een aangenaam gebreid membraan, 
dat luchtdoorlatend en ademend is. Voor de kleurenvormgeving is er keuze uit 
zwart, grijs, rood en petrol. Het zitkussen kan passend daarbij in een kleur uit 
de Sedus-stofcollecties worden uitgevoerd. Wat het beste past voor de werk-
omgeving – klassiek-tijdloos voor kantoor maar ook gerieflijk-fraai voor thuis.

Petrol
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I N S P I R A T I E  E N  P L A N N I N G

Voor een harmonieus  
totaalbeeld
Een harmonieuze werkomgeving draagt in belangrijke mate bij tot het welzijn en de 
productiviteit. Een doordachte inrichting, aangename stof- en materiaalcombinaties, 
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 kan se:motion net 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

Dochtermaatschappijen en verkooppartners
Hoofdkantoor in Dogern, Duitsland

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

Bezoek ons in een van onze showrooms

• 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



www.sedus.com

se:motion net
is een bureaustoel voor beweeglijk werken, die 
overtuigt door zijn gereduceerde en unieke opbouw. 
Hij volgt de natuurlijke beweging van de gebruiker 
en biedt comfort en eenvoud in het gebruik.

ˮ

ˮ
Sedus Design Team
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