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De emotionele werking van se:works is in essentie gebaseerd op zijn intelligente functionaliteit. 
Het systeem is van het begin af doordacht, modulair opgezet en geperfectioneerd voor een veelzijdig 
gebruik. De modules kunnen individueel worden gebruikt, maar ook heel eenvoudig worden gecombineerd 
en gekoppeld. Zo kunnen met een overzichtelijk aantal basiselementen talloze varianten voor individuele 
oplossingen en de meest uiteenlopende werksituaties worden gerealiseerd: 

Geconcentreerd werken

Contacten onderhouden

Informele groepen

Wachten

Teamwork

Informeel solo werken

Videobespreking

Alle lineaire se:works-modules kunnen parametrisch tot op de centimeter nauwkeurig afgemeten worden 
besteld, exact passend voor uw ruimtesituatie. Ongeacht of het open, moderne ruimten betreft of com-
plexe vertrekken in historische gebouwen die vaak moeilijk zijn in te richten. Op die manier kan ieder 
kantooroppervlak optimaal worden benut.



Netwerkers. Modules voor 

elektrische voorziening zijn 

ingebouwd of flexibel ver-

krijgbaar.  Op verzoek ook 

een inductieoppervlak voor 

het draadloos opladen van 

smartphones.  

Dragende rol. De traverse oogt licht en elegant, biedt onopvallend 

plaats aan de elektrische voorziening en kan op iedere gewenste afme-

ting worden afgestemd. 

Undercover. De optionele 

power supply waarmee 

se:works zonder gereed-

schap kan worden uitge-

breid, wordt op de traverse 

geklemd en kan zo optimaal 

ten opzichte van de elektri-

citeitsaansluiting worden 

geplaatst. Dankzij de positie 

onder de voorzijde van de 

zitting zijn contactdozen 

gemakkelijk bereikbaar en 

toch goed beschermd.

Werkplekken waar 
je prettig voelt –  
Prettige plekken 
om te werken. 
Banken zijn op kantoor allang geen exoten meer; 
comfortabel uitziende zithoeken vindt men van-
daag de dag in veel bedrijven. Maar dat alleen vol-
staat niet, wil men de productiviteit van de mede-
werkers effectief bevorderen. Daarom heeft Sedus 
met se:works iets duidelijk nieuws geschapen: 
ergonomische en multifunctionele gestoffeerde 
meubels, waarmee mensen zich op kantoor thuis 
voelen. En die er desondanks geen twijfel over 
laten bestaan dat ze bestemd zijn om op te werken. 
Alleen en in een team. 
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Goed geplaatst. Concepten schrijven, uitwerken of notebook gebruiken?  

Het optionele tafeltje kan horizontaal in de gewenste positie worden gedraaid. 

Geconcentreerd werken. Creativiteitsonderzoek vraagt om 

ontspanning en verandering van omgeving voor efficiënte 

creatieve processen. Met name in situaties waarin men op zoek 

is naar ideeën en niet verder komt. Zithoeken met bijpassende 

uitrusting nodigen ertoe uit de bureautafel te verlaten – om 

daar met nieuwe oplossingen terug te keren.  



Fauteuil 2-zitsbank 3-zitsbank

Eén, twee, drie. Het door-

dachte modulaire systeem 

maakt het mogelijk: voor 

individuele oplossingen die 

minder planning vragen, zijn 

kant-en-klare configuraties 

verkrijgbaar.
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Fauteuils en banken en co zijn een klassieke plek 
voor ontspannen pauzes, informele ontmoetingen 
met collega’s of een plek om ongestoord na te den-
ken. De juiste omgeving daarvoor kan eenvoudig, 
voordelig en snel worden geschapen. Want naast 
de parametrische aanpassing biedt se:works ook 
een grote keuze aan kant-en-klare configuraties: 
van traditionele complete modellen zoals de fau-
teuils of de solitaire banken tot ongebruikelijke 
objectbanken in cirkel-, S- of U-vorm. Uitgerust 
met verschillende tafels en aflegruimtes. Met een 
grote keuze aan materialen en kleuren. 

Efficiency  
die ontspant. 

Informele groepen. Spontane ontmoetingen tussen twee 

of meer personen, de sfeer luchtig, het ongedwongen 

uitwisselen van gedachten zonder tijdsdruk of druk om te 

presteren – de voedingsbodem voor de beste ideeën. Uit-

nodigende, multifunctionele banklandschappen bieden de 

ideale voorwaarden voor deze productieve werkvorm.



Teamwork. Bij presentaties, projectbijeenkomsten of creatieve 

sessies hoeft men niet in een vergaderruimte te zitten. De  

prettige omgeving van een zithoek met banken stimuleert  

de interactie en creativiteit. En omdat se:works het lichaam 

ergonomisch ondersteunt, blijft ook het hoofd in beweging, 

wakker en alert. Voor documenten en media zijn er bijpassende 

oplossingen in de Sedus-portfolio.

Configuratie ’u-shape’
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Videobespreking. Doordat de modules veelzijdig kunnen wor-

den gecombineerd, kan se:works ook voor videoconferenties 

worden gebruikt. De deelnemers hebben zicht op zowel de col-

lega’s als het beeldscherm. Ze kunnen zich optimaal concentre-

ren, omdat ze zeer comfortabel zitten en door de ergonomisch 

comfortabele zithouding worden ondersteund.  

Open voor moderne  
werkvormen. 
Met zijn modules, tafels en opties voor de stroomaansluiting biedt se:works 
een onbeperkte vormgevingsvrijheid voor alle denkbare toepassingsgebieden 
en zorgt het voor afwisseling op kantoor. Van een afgeschermde plek voor ver-
trouwelijke gesprekken of om geconcentreerd te werken, tot een plek voor 
dynamische teamvergaderingen en informele bijeenkomsten. Naast beproefde 
standaardformaties, zoals cirkel, S-vorm, vis-à-vis of zitbank, zijn ook zeer 
individuele scenario’s mogelijk. Zo kunnen in ieder kantoor passende feel-
goodeilanden of complete landschappen worden gerealiseerd.   

Configuratie ’circle’



Contacten onderhouden. Werken kan men tegenwoordig over-

al. Maar met collega’s in gesprek komen, van gedachten wisse-

len en zich laten inspireren, een wij-gevoel ervaren en een 

gemeenschappelijke cultuur ontwikkelen, dat kan men alleen in 

een directe ontmoeting, bij voorkeur informeel.  

Zithoeken met banken zijn daarvoor het ideale ontmoetings-

punt.  
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Middelpunt. De losse tafels zijn qua hoogte zo ontworpen dat 

ze een ergonomische werkhouding op de bank bevorderen. 

Naar keuze in trapezium- of cirkelvorm met twee diameters, 

melamineoppervlak of hoogwaardig fineeroppervlak en voet 

in zwart of wit. 



Maakt van wachttijd 
levenstijd.  
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Vriendelijke ontvangstgedeelten moeten de wachttijd voor bezoekers zo aan-
genaam mogelijk maken. En ze spelen een belangrijke rol bij het waarnemen 
van de ondernemingscultuur. Deze taken zijn se:works absoluut toevertrouwd. 
Dankzij aantrekkelijke zitlandschappen met veel comfort en functionaliteit. 
Dankzij zones die privacy bieden, uitnodigen tot gesprekken of zich aanbieden 
als lees- of werkplek. En dankzij de grote keuze aan vormen, stoffen, kleuren 
en accessoires, waarmee iedere corporate identity kan worden gerealiseerd.  

Wachten. Prettige wachtkamers zorgen voor ontspanning en 

stemmen bezoekers positief. Omdat ook vreemden elkaar hier 

ontmoeten, zijn ruimtelijke afstand door aflegruimtes of  

visuele afstand door een wisselende kijkrichting van belang. 

Aflegruimtes en schrijfplankjes zijn een uitnodiging om wacht-

tijden productief te gebruiken.

Gebogen. Met se:works worden bezoekers zowel comfortabel 

als representatief ontvangen. De varianten ’snake’ en ’wave’ 

zijn verkrijgbaar als kant-en-klare configuratie.

Configuratie ’snake’

Configuratie ’wave’



Bij se:works worden ergonomische, optische en haptische kwaliteiten op een 
volledig nieuwe manier gecombineerd. Het design straalt met zijn heldere lij-
nen en evenwichtige proporties lichtheid uit. Functionele elegantie komt tot 
uiting in de markante, zorgvuldig gemodelleerde welving van de stoffering in 
het lendenbereik, die de rug ondersteunt. Hoogwaardige stoffen en aangena-
me materialen vergroten de comfortbeleving en de deskundige afwerking van 
de stoffering en naden getuigt van hoge kwaliteit. Dankzij de grote keuze aan 
varianten en kleuren kan iedere gewenste ambiance worden gerealiseerd.

Mooie vooruitzichten 
in het werklandschap. 

Overzichtelijk. In het 

zitlandschap kan een 

aflegruimte worden geïnte-

greerd. Qua materialen en 

kleuren biedt de Sedus-op-

pervlakcollectie een grote 

keuze. 

Zin en zinnelijkheid. Men 

zit ook met de ogen. Aan 

het se:works-programma 

ziet men meteen wat het 

kan. En het is voelbaar in 

ieder detail. 

Keuzevrijheid. Wollen 

stoffen, synthetisch of 

edel leder, hout, metaal of 

melamine, koele, warme of 

eigenzinnige kleurenwerel-

den: alles is mogelijk.
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Lichtvoetig. Er is keuze uit voeten in de fineeruitvoeringen eiken naturel of beuken naturel 

en zwart of wit. Aluminium poten zijn gepolijst of gepoedercoat in zwart of wit verkrijgbaar. 



Uniek aan se:works is wat alle zitoplossingen van 
Sedus zo bijzonder maakt: de perfecte ergonomie 
voor een op lange termijn goede, gezonde werk-
houding. Zichtbaar en voelbaar door de speciaal 
gevormde rugleuning die de rug precies daar onder-
steunt waar dat nodig is: in het lendenbereik van 
de wervelkolom. Ook de zitdiepte en stoffering zijn 

Perfecte ondersteuning  
voor uw medewerkers. 

ergonomisch geoptimaliseerd: het zitkussen steunt 
op een stabiel frame met een elastisch membraan 
als onderkussen en speciale zitschuimvarianten 
daarboven. Gerieflijk qua uitstraling en beleving, 
daarbij onmiskenbaar een echte werkplek – met 
deze eigenschappen onderscheidt se:works zich 
wezenlijk van alle andere bankprogramma’s. 

Informeel solo werken. Welbevinden en ontspanning zijn niet 

meer alleen voorbehouden aan de vrije tijd; het voorkomen van 

stress speelt tegenwoordig ook een rol bij het vormgeven van de 

werkplek. Want alleen evenwichtige medewerkers kunnen hun 

potentieel volop ontplooien. Daarbij spelen focuswerkplekken 

een belangrijke rol. Hier kan men zich terugtrekken om gecon-

centreerd zelfstandig te werken of om even ongestoord infor-

meel te werken. Met se:works kunnen optimale oplossingen 

daarvoor zeer eenvoudig worden geconfigureerd. 





ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Onderneming: Sedus se:works Sedus werkt wereldwijd 

volgens de principes van 

het UN Global Compact  

voor mensenrechten, 

arbeidsnormen, milieu- 

bescherming en corrup-

tiebestrijding.
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Duurzaamheid 
tot in het detail.

Stof die langer meegaat.

Onze stoffen moeten al 

voor de afwerking optimaal 

presteren – bijvoorbeeld op 

het gebied van treksterkte, 

chemische bestendigheid 

en lichtechtheid.

Milieuvriendelijke bescher-

ming. Bij de veredeling en 

ter bescherming tegen roest 

gebruiken we geen lak, maar 

kiezen wij in plaats daarvan  

voor de milieuvriendelijkere 

poedercoating.

Leder van dichtbij. De

ledersoorten komen 

uitsluitend it Zuid-Duits-

land en Oostenrijk, staan 

garant voor de hoogste 

kwaliteit en zorgen voor 

korte, milieuvriendelijke 

transportwegen.

Duurzaamheid en kwaliteit ”Made in Germany” be-
horen bij Sedus al meer dan 50 jaar tot de essen-
tiële ondernemingsprincipes. Principes die ook 
se:works weerspiegelt. Deze worden gerealiseerd 
door een productvormgeving die consequent op 
recycling is gericht, ecologisch geteste materi-
alen, een productie die hulpbronnen ontziet en 
energiebewust is en permanente kwaliteitstests.

Zo wordt het bankprogramma se:works uitsluitend 
in Duitsland vervaardigd, wat garant staat voor 
de hoogste milieunormen. Dat is te zien aan bij-
voorbeeld de semi-aniline geverfde ledersoorten, 
die slechts zoveel verf krijgen, dat ze hun open 
poriën behouden en ventilerend blijven. Bij de 
losse tafels van se:works komt daar nog een voeg-
loze randafwerking bij, waarin bestendigheid, 
schoonheid en milieuvriendelijkheid harmonisch 
worden verenigd.
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