
se:flex

Bureaustoel voor  
wisselwerkplekken
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De werkplekken van morgen  
ontstaan vandaag.
De werkomgeving verandert in een razendsnel tempo.

Ondernemingen worden tegenwoordig geconfronteerd met continu stijgende huur- en bijkomende 
kosten. Tegelijkertijd zorgen de toenemende digitalisering en de netwerken voor nieuwe werk- 
wijzen die niet meer aangewezen zijn op vaste werkplekken. Het gevolg: dure werkoppervlakken  
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 wissel-
werkplekken die door meerdere werknemers op verschillende tijden worden gebruikt.

Wisselwerkplekken zijn in opmars.
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Waar wordt vandaag gewerkt?
Steeds minder vaak vindt het werk direct bij de  
bureautafel plaats. Door moderne werkmiddelen  
wordt steeds vaker op andere plekken gewerkt.

Bron: Sedus INSIGHTS 2

Wisselwerkplekken als antwoord.
Nu al is er een stijgende tendens van  
medewerkers die hun werkplek delen. 

Bron: Sedus INSIGHTS 2

47 %
in het kantoor

21 %
niet op de werkplek

32 %
in het kantoor, maar niet  
aan de bureautafel
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Iedereen zit anders.
Bestaat er desondanks een bureaustoel voor iedereen?

Wisselwerkplekken zijn slim. Ze zorgen er echter ook voor dat verschillende gebruikers een  
enkele bureaustoel moeten delen, die vaak met heel veel moeite aan de eigen behoeften kan  
worden aangepast.

Het gevolg: de instelling vindt niet optimaal plaats of wordt helemaal overgeslagen. Maar  
onvoldoende ingestelde bureaustoelen leiden tot verkeerde houdingen, de gebruikers worden  
sneller moe, productiviteit en motivatie daalt.

Een zinvol gebruik van wisselwerkplekken is alleen mogelijk wanneer de afzonderlijke werk- 
plekken intelligent kunnen worden aangepast. Daarbij speelt de keuze van een flexibele  
zitgelegenheid een doorslaggevende rol.

Tijd om het zitten opnieuw te bedenken.
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Ergonomisch zitten verhoogt de productiviteit.
Correct ingestelde bureaustoelen zorgen voor  
een ergonomische zithouding die concentratie  
en welzijn verbetert. Het resultaat: een gezonde  
houding en meer uithoudingsvermogen.

Een verkeerde zithouding is ongezond.
Worden bureaustoelen niet correct ingesteld op  
de individuele behoeften, dan kunnen verkeerde  
houdingen optreden, die sneller resulteren in  
vermoeidheid en dalende concentratie.
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Zitten opnieuw bedacht: 
een voor iedereen.
se:flex past zich aan elke gebruiker aan.

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 gebruikers zijn.

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

Correct zitten volledig automatisch.

Tegenwoordig: wisselwerkplekken.
Bij elke nieuwe werkplek kost de juiste  
instelling van de stoel tijd wat vaak  
resulteert in een ontoereikende instelling.
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Vroeger: eenpersoonswerkplekken.
Elke medewerker had zijn eigen stoel  
die eenmalig individueel werd ingesteld  
en dan zo permanent werd gebruikt.
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<90° 90° >90°

De ergonomische zitting: gericht op beweeglijkheid.

Ook de zitting is flexibel en volgt de bewegingen van het bekken. Tegelijkertijd biedt de ergo- 
nomisch gevormde zitkom voelbare ondersteuning. Beide samen zorgen voor een bijzonder  
aangenaam en tegelijkertijd actief zitgevoel, dat aanzet tot bewegen. Daarnaast kan de zitting  
naar voren en naar achteren worden verschoven voor aanpassing aan de individuele beenlengte.

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

Gericht werken met se:flex. Ontspannen achteroverleunenmet se:flex.

Rechtop zitten en concentreren.
Een veerdruk die op elk moment  
perfect in balans is, zorgt voor  
een aangename ondersteuning.

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

Zit als gegoten.
Een bureaustoel voor alle gebruikers en zitposities.

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. Dat is bij se:flex helemaal  
niet nodig. Hij stelt zichzelf eenvoudig in op de betreffende gebruiker. Het lichaamsgewicht en  
de afmetingen regelen daarbij de veerdruk van de rugleuning, zodat deze in alle posities steeds  
als aangenaam wordt ervaren.
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Automatisch zitten
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Net zo beweeglijk als u.
Het flex-element: 
biedt bewegingsvrijheid in alle richtingen.

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

De armleuningen:  
ondersteuning in elke houding en bij elke beweging.

Voor een bijzondere comfortbeleving zorgt de ver naar achter hellende zithouding. Tijdens het  
achteroverleunen volgen de armleuningen de beweging synchroon en bieden ook in deze houding 
een aangename ondersteuning – bijvoorbeeld bij het gebruik van mobiele apparaten.

Passend voor elk type: de instelbare armleggers.

Kleine en tengere gebruikers
kunnen de opdekjes tot 40 graden naar binnen draaien  
en vrij naar voren of naar achteren verschuiven. 

Grote en bredere gebruikers
kunnen de opdekjes tot 20 graden naar buiten draaien  
en vrij naar voren of naar achteren verschuiven. 
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Bewegingsvrijheid tijdens het zitten
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Net zo veelzijdig  
als zijn gebruikers.
Pas uw bewegingsvrijheid aan op uw wensen.

Het is de se:flex niet aan te zien over hoeveel doordachte techniek hij beschikt.Aangenaam zichtbaar 
zijn daarentegen de lichte en vloeiende vormen die hem een dynamische uitstraling verlenen. Bij de 
uitrustings- en kleurvarianten laat se:flex net zo’n duidelijke lijn zien als in de designtaal en voegt zich  
daarmee in elke moderne kantooromgeving.

Klassiek.
Het frame van kunststof is leverbaar  
in zwart of lichtgrijs.

Bewegend.
De zwarte wielen zijn leverbaar in twee  
uitvoeringen voor harde en zachte vloeren.

Glanzend.
Naast een kunststof uitvoering in zwart  
of lichtgrijs is de kruisvoet ook leverbaar  
in gepolijst aluminium.
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Design en varianten
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Houdt de rug vrij. 
Ook met stoffering.
Rugcomfort met netmembraan of 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 bovendien leverbaar in aantrekkelijke kleuren, waarmee se:flex kan worden 
geïndividualiseerd.

Slim-stoffering

Tweekleurig.
De kleuren en bekledingsstoffen van de voorzijde  
van de Slim-stoffering kunnen vrij uit de Sedus- 
stofcollecties worden gekozen. De achterzijde is  
altijd in antracietkleur uitgevoerd.

Veelkleurig.
Deze stofcollecties  
zijn in een groot aantal  
kleuren leverbaar.

Effen.
Het licht transparante netmembraan van de  
rugleuning is leverbaar in zes kleuren.  
De kleuren van de voor- en achterzijde verschillen  
enkel in structuur.

Nova Remix Fame

Atlantic Step

Lichtgrijs Middelgrijs Zwart

Nachtblauw Matcha Zand

Netmembraan
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Uiterlijk en comfort

Veelzijdig.
Met de kleuren van het netmembraan  
en Slim-stoffering biedt se:flex een groot  
aantal individualiseringsmogelijkheden.
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Goed ontwerp herkent men  
aan de details.
Geschikt voor wisselwerkplekken – en voor individuele wensen.

Dankzij intelligente functies en zijn complete uitrusting is se:flex optimaal inzetbaar bij de eisen aan 
een Smart Working omgeving. Uiteraard zijn er diverse opties mogelijk om de se:flex nog comfortabeler 
te maken om aan individuele behoeftes te voldoen.

Onder handbereik.
De knoppen voor de schuifzitting  
en de hoogteverstelling van de arm- 
leuningen zijn zo geplaatst dat ze  
intuïtief kunnen worden bediend. 

Flexibel.
De rugleuning volgt de zijwaartse  
bewegingen van de gebruiker  
flexibel in alle richtingen en biedt  
optimale ondersteuning.

Aangenamer.
se:flex kan niet alleen worden  
voorzien van een comfortabele  
neksteun, maar ook van een  
praktische kledinghanger.

Dreidimensonal.
De vrij verstelbare armsteunen  
kunnen op intuïtieve wijze naar voren  
en naar achteren schuiven en tevens  
naar binnen en naar buiten draaien.

Comfortabeler.
In plaats van het innovatieve net- 
membraan kan de rugleuning ook  
worden voorzien van een Slim-stof- 
fering, die nog meer comfort biedt.

Nog meer steun.
De optionele comfortlendensteun  
beschikt over een flexibele vulling  
en verhoogt het individuele ergo- 
nomische comfort. 

Uitrusting met meerwaarde.
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Details en functies

Flex-element

Lendensteun

Neksteun

Kledinghanger

Multifunctionele armleuningen

Royale rugleuning

Zitdiepteverstelling

Intelligente gewichtsautomaat

Zithoogteverstelling
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Bedrijfscertificaten

Uitstekend voor mens en milieu.
In de 140-jarige ondernemingshistorie van Sedus heeft duurzaamheid altijd al een doorslaggevende 
rol gespeeld – ook toen dit begrip vroeger nog niet eens bestond. De verantwoordelijke omgang met 
hulpbronnen en de waardering voor de medewerkers waren voor Sedus van aanvang aan een vast on-
derdeel van de verantwoordelijkheid als onderneming. Duurzaam waren en zijn we echter ook omdat  
wij hoogwaardige producten ontwikkelen die toegevoegde waarde bieden. Producten die mensen 
helpen en ze plezier bieden. Veel stoelen of tafels zijn zelfs vele decennia bij onze klanten in gebruik. 
Voor ons wellicht de mooiste vorm van duurzaamheid.

Ook se:flex weerspiegelt deze waarden. Al bij zijn ontwikkeling was het gebruiksnut voor de klant net 
zo belangrijk als de ecologische balans. En die scoort bijzonder goed. Bijvoorbeeld dankzij een speci-
aal kunststofmengsel dat bijzonder eenvoudig te recyclen is. Of door de gebreide Slim-stoffering, die 
zo exact kan worden geproduceerd, dat er geen enkel afval ontstaat. Het resultaat is niet alleen het 
grootst mogelijke comfort. Maar ook een goed gevoel.

Meer informatie vindt u op: www.sedus.com
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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.”
Judith Daur, Sedus Design Team

”


