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Werken en welzijn waar men wil.



Veelzijdig, flexibel en discreet: 
een secretair als uit het boekje.
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De persoonlijke secretaire is terug – in een moderne interpretatie die tevens 
elegant is. Sedus secretair is een veelzijdige, mobiele plek voor tijdelijk werken, 
 die indruk maakt door een lichtvoetig optreden. Het frisse ontwerp en de 
hoogwaardige materialen zorgen zowel voor een privésfeer als ook een 
gerieflijke ambiance. Niet alleen in open space-structuren creëert secretair 
daardoor plekken die men graag voor geconcentreerd werken opzoekt – en 
waar men zich thuis voelt.



Gespecialiseerd in veelzijdigheid.
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Dankzij zijn vormgeving en zijn mobiliteit kan 
secretair probleemloos aan nieuwe eisen worden 
aangepast. Van ronde groeperingen, waarin de 
communicatieve uitwisseling mogelijk is, tot 
indelingen in een rechte lijn waarmee de grootste 
mogelijke concentratie wordt bevorderd:

met secretair kunnen de meest uiteenlopende 
scenario’s worden gevormd en binnen enkele 
minuten opnieuw worden ingericht. De uitrus-
ting is al net zo veelzijdig. Licht, aflegruimtes en 
elektrische voorziening maken secretair tot een 
onafhankelijke plek voor de meest uiteenlopende 
werkzaamheden. 



1200

1380

700

72
5

725

11
30

Mobiel. Door twee soepele 

wielen kunnen positie en 

oriëntatie van secretair 

moeiteloos worden ver-

anderd.

Opgeruimd. Direct onder 

het werkoppervlak biedt 

een lade ruimte voor per-

soonlijke voorwerpen  

of schrijfgerei.

Open voor contacten. Op 

wens beschikt de secretair 

over een vast te klemmen 

contactdoosstrip voor 

notebook, tablet en co.

Overzichtelijk. Het af-

legvlak van metaal dient 

tegelijkertijd als magneet-

bord en maakt tevens een 

individualisering in kleur 

mogelijk.

Geconcentreerd. Als optie  

kan secretair worden uitge-

rust met een werkverlich-

ting, die geconcentreerd 

werken ondersteunt.
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Membraanhoes

Metalen aflegvlak

L20 zwart N10 eiken

Linoleum Likewood Melamine

Wit Zand Framboos Zwart

Blikvanger. Het melamine likewood eiken biedt de  

optische alsook haptische eigenschappen van een fineer  

en tegelijkertijd alle voordelen van melamine: robuustheid 

en lichtbestendigheid.

G11 peren naturelB26 beuken naturel B21 beuken middelbruin D12 noten naturelC11 eiken naturel

E41 essen naturel F31 kersen naturelH11 ahorn naturelE46 essen lichtgrijsE10 essen wit

C17 eiken wengé-kleurB23 beuken notenkleur E45 essen zwartD11 noten donker

Houtfineer

K70 grafietzwartK16 donkergrijs

K66 noten K65 zebrano K72 olijfK59 beuken K71 ebbenhout

K58 arctic witK74 natuurlijk wit K60 ahornK69 acaciaK14 zuiver wit

M69 crème M70 zwart M71 antracietM67 wit

Melamine

Blijvend mooi. De licht transparante bekleding die in driedimensionale breitechniek is vervaardigd, beschikt over een zeer goed herstelgedrag en blijft 

duurzaam in vorm.

Met geselecteerde oppervlakken tot en met bijzonder hoogwaardige houtfineren kan secretair op stijlvolle 
wijze worden geïndividualiseerd. Bovendien zijn met het aflegvlak van metaal, dat tegelijkertijd als 
magneetbord dienst doet, tevens kleurige accenten mogelijk. Een harmonieus designconcept, waarmee 
secretair de brug slaat tussen main office en home office.



ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Onderneming:

Duurzaamheid 
tot in het detail.
Duurzaamheid en kwaliteit ”Made in Germany” 
behoren bij Sedus al meer dan 50 jaar tot de  
essentiële ondernemingsprincipes. Principes  
die ook secretair in zich verenigt en die worden  
weerspiegeld in een productvormgeving die 
gericht is op recycling, ecologisch geteste 
materialen, een productie die bewust omgaat 
met hulpbronnen en energie en permanente 
kwaliteitstests.

Zo wordt bij de vervaardiging van secretair bij-
voorbeeld in plaats van een gebruikelijke laklaag 
een oplosmiddelvrije poedercoating toegepast. 
Daarnaast worden met hout, metaal en textiel 
slechts drie verschillende materiaalsoorten voor 
secretair gebruikt, die later moeiteloos in de 
afzonderlijke materiaalgroepen kunnen worden 
gescheiden  en gerecycled.

Meer informatie vindt u op  
www.sedus.nl/nl/ecologie

Duurzaam en dichtbij. 

Houtfineren uit duurzame 

bosbouw uit de omgeving 

zijn niet alleen fascinerend 

mooi, maar besparen ook 

op transportkilometers. 

Meer informatie op:  

www.sedus.com/micro-

sites/medien/videos/

furnierarbeiten

Innovatieve laserrand. 

Voegloze randafwerking op 

het hoogste niveau, waarin 

bestendigheid, schoonheid 

en milieuvriendelijkheid 

harmonieus zijn verenigd.
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Sedus werkt wereldwijd 

volgens de principes van 

het UN Global Compact voor 

mensenrechten, arbeidsnor-

men, milieubescherming  

en corruptiebestrijding. 

Sedus secretair:
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Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.home-office.nl 
www.project-inrichting.nl


