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Wie zijn we en 
wat doen wij

O V E R  S E D U S

Sedus Stoll AG werd in 1871 opgericht en is een van de toon-
aangevende Europese fabrikanten voor kantooroplossingen. 
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 productie-
proces en op het gebied van duurzaamheid. 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 fl exibele, 
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

De micro-
werkplek
combineert tafel, stoel 
en geraffineerd design

Geen opbouw,
geen voorbereiding:

gewoon opstellen en aan de slag

se:note is licht
en kan dankzij de greepuitsparing 
eenvoudig worden gedragen 
en flexibel gepositioneerd

in gebruik 
nemen

se:note is 

ruimtebesparend
stapelbaar

Intuïtief
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Microwerkplek met 
maximale mogelijkheden

s e : n o t e

Hoe kan voor persconferenties, workshops en beurzen snel en eenvoudig meubilair 
beschikbaar worden gesteld? En welk meubel is flexibel genoeg voor kortstondige 
ontmoetingen om bij te praten? Altijd wanneer het spontaan en vlot moet gaan, 
is se:note de juiste keuze. De microwerkplek die op het meest noodzakelijke is 
gereduceerd, heeft geen enkele opbouw of voorbereiding nodig. Hij staat altijd 
klaar voor gebruik: gewoon opstellen en aan de slag. 

Snelle verandering van locatie 
noodzakelijk? se:note kan dankzij 
zijn geringe gewicht en de greepuit-
sparing bij de zitting gemakkelijk 
worden meegenomen of verplaatst. 

frame

Zwart Basaltgrijs Lichtgrijs
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se:note is een werkplek in monoconstructie, waarbij de 
zitting en het schrijfvlak gecombineerd zijn. Op die manier 
maakt hij aparte tafels of schrijfplankjes overbodig. Zijn 
constructie nodigt op intuïtieve wijze uit om plaats te 
nemen voor notities of korte leesmomenten. Daarbij kan 
se:note eenvoudig worden gegroepeerd, in verschillende 
opstellingen worden geconfigureerd en net zo gemakkelijk 
weer snel worden opgeruimd.

Het tafeloppervlak is voorzien 
van een stiftenbakje, het 
steunvlak kan worden 
voorzien van viltglijders. 

Wordt de microwerkplek 
niet gebruikt, kan hij 
ruimtebesparend in 
elkaar geschoven worden.



www.sedus.com

se:note
is een microwerkplek die tafel en zitvlak op 
slimme wijze combineert. Als oplossing voor 
tussenruimten biedt hij vormgevingsvrijheid 
om werkgebieden opnieuw te interpreteren.
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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


