
se:cube  
De office cube-oplossing 

voor open kantoren
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Beweeglijk werken in nieuwe dimensies.
Hoe een ruimtemodule nieuwe ruimte creëert.

Open ruimteconcepten, flexibiliteit en nieuwe werkstijlen bepalen de kantoren van de toekomst.  
Dat levert heel veel voordelen op: vastgeroeste structuren worden ontbonden, communicatie  
en samenwerking worden gestimuleerd. Korte wegen, flexibele bijeenkomsten en spontane uit- 
wisseling bepalen ruimte en werkdag van de toekomst.

En hoe staat het met geconcentreerd werken? Voor bepaalde taken zijn aandacht, rust en een  
zekere afstand tot de omgeving noodzakelijk. De office cube-oplossing is een van de mogelijk- 
heden om zich af te sluiten van externe invloeden en storende geluiden ”buiten” te sluiten.  
Maar ook het omgekeerde geldt: waar kunnen ontmoetingen in klein gezelschap plaatsvinden  
of telefoongesprekken worden gevoerd, zonder anderen daarbij lastig te vallen? 

De se:cube – voor het werk, voor een onderbreking, voor iedereen.
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van de werknemers geeft aan 

dat collega's in de open space voor de grootste afleiding 
zorgen, doordat ze luid telefoneren of gesprekken voeren 
tijdens een ongeplande bijeenkomst.

Bron: Forbes

van de werknemers zegt 

dat ze veel meer privésfeer nodig hebben  
om zich te kunnen concentreren.

Bron: University of Sydney

58 %76 %
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Small meetings or focussing on work

Conference call and discussion

Personal call or focusing on work

Small meetings or focussing on work

Conference call and discussion

Personal call or focusing on work

Statische eenpersoonswerkplekken. 

Een standaardkantoor is volgens vaste structuren  
en patronen georganiseerd. Het werken wordt daardoor 
statischer en minder flexibel.

Beweeglijke werkplekconcepten. 

Een kantoor met een open ruimteconcept en individuele 
vormgeving zorgt voor een flexibele, dynamische workflow. 
Uitwisseling en samenwerking worden gestimuleerd.

Tussen nabijheid en afstand. 
 
Wanneer het werk de maatstaf voor de ruimte is.

In een kantoorlandschap waarin de ruimte beperkt is en ruimte efficiënt moet worden gebruikt, is een 
intelligente inrichting essentieel. De nabijheid tussen verschillende werkplekken maakt optimale com-
municatie en samenwerking mogelijk. Hoe kunnen uiteenlopende werkomgevingen eruit zien en wat 
gebeurt er wanneer werk de maatstaf voor de ruimte is?

Of het nu een lang telefoongesprek, een bespreking in klein gezelschap of geconcentreerd zelfstandig 
werken betreft: de se:cube is het office cube-element dat een perfecte symbiose vormt van nabijheid en 
afstand. De lichte afwerking en de grote glasoppervlakken maken transparantie mogelijk, zodat er geen 
volledige isolatie ontstaat. Net als een meubelstuk voegt de se:cube zich harmonieus in de omgeving.

Vier wanden die ruimte voor ideeën en productiviteit bieden.

Ontmoetingen in klein gezelschap of gericht werken

Telefoonconferentie of discussieronde

Kleine ontmoetingen of gericht werken

Telefoongesprekken of gericht werken

Telefoonconferentie of discussieronde



6

Een plek die uitnodigt om in volledige rust  
alleen te werken of langere telefoongesprekken  

te voeren. Daarnaast biedt se:cube een  
optimale akoestische afscherming van  

de omgeving, zowel naar binnen als naar buiten.

Een plek waar kleine bijeenkomsten maar  
ook korte brainstormsessies met collega's  
mogelijk zijn en daarbij beschermt tegen  

geluiden van buiten.

Een plek voor ontmoetingen met collega's,  
zonder geluiden van buitenaf die afleiden  
en tegelijkertijd ook anderen bij hun werk  

niet storen.

Een plek om zich terug te trekken en  
na te denken. Hier hebt u de mogelijkheid  

om even te ontspannen en krachten op  
te doen voor de volgende vergaderingen.

Concentreren

Samenwerken

Communiceren

Nadenken

Drie afmetingen, talrijke mogelijkheden.
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Met name geschikt voor telefoongesprekken  
en geconcentreerd zelfstandig werken.  
Voor een tot twee personen.

Aan één zijde 
voorzien van glas

Aan twee zijden 
voorzien van glas

Concentreren Communiceren Samenwerken Nadenken

Optioneel kan de se:cube ook zonder meubilering worden besteld.
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se:cube S: 1500 x 1000 mm
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Aan één zijde 
voorzien van glas

Aan twee zijden 
voorzien van glas

Concentreren Communiceren Samenwerken Nadenken

Optioneel kan de se:cube ook zonder meubilering worden besteld.
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Ideaal voor kleine bijeenkomsten  
of gericht werken.  
Voor een tot vier personen.

se:cube M: 2000 x 1500 mm
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Aan één zijde 
voorzien van glas

Aan twee zijden 
voorzien van glas

Concentreren Communiceren Samenwerken Nadenken

Optioneel kan de se:cube ook zonder meubilering worden besteld.
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Optimaal voor videoconferenties, ont- 
moetingen en kleine brainstormsessies. 
Voor een tot acht personen.
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se:cube L: 2500 x 2500 mm
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Harmonious

Elke kleur uit de Interface Composure-collectie is mogelijk. 

Hier volgen enkele voorbeelden:

Vloerbedekking

Deliberate Isolation TranscribeContemplate Content

Buitenkant 

Standaardkleur

De tapijt-standaardkleur 
Interface Composure

R78  kiezelgrijs

R88  fjordgroen

R79  steengrijs

R89  pistachegroen

R70  grafietzwart

R86  currygeel

R90  wasabigroen

R77  lichtgrijs

R87  zandbeige

R93  oudroze

A14  zuiver wit

Seclusion WavePewter Willow Amber
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T60004

Binnenwanden
Structuur Kleuren

Wit- 
grijs

Geel- 
groen

Blauw-
lila

Bruin-
oranje

9XP_X60003

Xpress

91P

Nova

4TW_T60004

Twist

9AS_S60095

Atlantic

X60162 X62002 X66008 X61183

X60003 X68002 X68107 X61003

91P 91S

91T

91N

91E

91Q

91U

T60076 T62066
Melange

T68118
Melange

T60076
Melange

T67004
Melange

T67004

T61104
Melange

S60061

S60095 S68050 S61078

S61105

S60011 S67015 S66063 S63034
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Design volgens individuele wensen.

Soft Being

Er is keuze uit de vier kleurenpaletten.

Urban Living

Smart Balance

Multi Creation

Meer informatie vindt u op www.sedus.com

Met de online-configurator kan het individuele design worden vormgegeven.
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Een ruimte vol mogelijkheden. 
 
Met nieuwe maatstaven de toekomst in.

Een ruimte die inspireert, die onafhankelijkheid mogelijk maakt en zich aan de meest uiteenlopende  
eisen aanpast. Met drie verschillende afmetingen en meerdere vormgevingsvarianten biedt de se:cube 
precies dat, wat voor de toekomst van het beweeglijke werken geëist wordt. Daarbij zorgt zijn door- 
dachte constructie voor optimale akoestiek en sfeer. De aanwezigheidsmelder regelt licht en ventilatie  
en garandeert op die manier dat er slechts zoveel stroom wordt verbruikt als echt nodig is. De rode  
omlopende LED-verlichting geeft aan of de module op dat moment bezet is, de individuele kleurstelling  
en het vrij te kiezen interieur ronden de office cube-oplossing af. Zo is de optimale afstemming op  
de meubels rondom probleemloos mogelijk. 

Het kantoorlandschap is veranderd? De se:cube kan zonder grote inspanningen worden opgebouwd  
en afgebroken, en met de unieke lifttechniek eenvoudig worden verplaatst. 
 
Het nieuwe werken begint nu.
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Technische informatie

De se:cube schittert niet alleen door zijn tijdloze design, maar ook door zijn technische uitrusting:  
van de verlichting tot de ventilatie is aan alles gedacht. Naast de standaardinrichting zijn er bovendien 
een reeks optionele elementen die ingebouwd en aangevuld kunnen worden.

Optie: de omlopende, rode LED-strook geeft aan
of de cube op dat moment bezet is.

Standaard: neutraal wit 4000 K
Optie: tevens dimbaar

LED-paneel

Standaard: gehard veiligheidsglas 
Optie: gelaagd veiligheidsglas met akoestische folie

Veiligheidsglas

Omlopende, rode aanwezigheidsverlichting

Standaard: bekleed met stof 
Optie: geïntegreerd whiteboard

Akoestiekpanelen

Met geïntegreerd kabelsysteem

Unieke lichtbouwplaten
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Korte montagetijden dankzij de innovatieve 
lifttechniek. Daarmee is ook de probleemloze 
verhuizing van de se:cube mogelijk zonder 
demontage.

Temperatuur- en CO2-sensor: 
onzichtbaar ingebouwd en bijna geluidloos

Ventilatie

Deur

Gewicht

Personen voor 
opbouw

Uren voor 
opbouw

Verplaatsen

Lengte S

330 kg 640 kg 900 kg

M L

3 h

1,5 h

4 h

1,5 h

5 h

1,5 h

se:cube feiten

De se:cube is door TÜV Rheinland  
gecontroleerd op veiligheid.

Regeling

Standaard: de aanwezigheidsmelder beschikt over een 
CO2-sensor en controleert de ruimte volautomatisch.

Optie: een schakelaar voor handmatige instellingen  
(dimbaar licht, instelbare ventilatie)

Omlijsting: gepoedercoat aluminium frame
met oppervlak in grafietstructuur

Standaard: glazen deur 
Optie: glazen deur met neer te laten vloerafdichting

Standaard: geïntegreerd in de wandpanelen
(alle Sedus-kleuren mogelijk)

Optie: flexibele, verstelbare meubels

Meubilering
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Geniaal design tot in het kleinste detail.
Variabel, functioneel, stijlvol.

Opvallend onopvallend overtuigt de se:cube door zijn tijdloze design. De vormgevingsvarianten  
en details van de ruimtemodule zijn een optimale aanvulling op het moderne kantoor.

Meubeldesign.
Afgeronde tafelbladen passen harmonieus in de se:cube.

Afgeronde hoeken.
Door de afgeronde hoeken werkt het totale design van de se:cube 
tijdloos en puristisch.

Het whiteboard.
Het geïntegreerde whiteboard biedt kleine werkgroepen de mogelijk-
heid om ideeën en belangrijke punten vast te leggen.

LED-indicatie.
Met de rode, omlopende LED-strook is in één oogopslag  
te zien wanneer de se:cube bezet is.
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Praktische oplossingen.
Contactdozen, dubbele USB-oplader en stekkerverbin- 
dingen zijn goed bereikbaar boven de tafel aangebracht.

Sfeer.
Het interieur en de maatnauwkeurige meubilering stralen een gerieflijke sfeer uit.

Uitrusting.
Optie: een geïntegreerde monitor kan op ideale wijze worden  
gebruikt voor presentaties en videoconferenties.

Verlichting.
De LED-verlichting schakelt in bij betreden en zorgt voor 
een aangenaam licht in de se:cube.
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Bedrijfscertificaten

Uitstekend voor  
mens en milieu.
In de 145-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  
onderdeel 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 meubels vele decennia bij onze klanten in gebruik. Voor ons wellicht 
de mooiste vorm van duurzaamheid.

Ook de se:cube weerspiegelt deze waarden. Tijdens zijn ontwikkeling was het gebruiksnut net zo  
belangrijk als de ecologische balans. Zo werd bijvoorbeeld rekening gehouden met de milieuvrien- 
delijkheid, en het ontzien van hulpbronnen en de recycleerbaarheid. Basisprincipes die sinds oudsher 
het handelen van Sedus bepalen. 
 
Meer informatie vindt u op www.sedus.com

0
8

.2
0

19
 | 

8
4

.0
52

1.
21

2 
| W

ijz
ig

in
g

en
 v

o
or

b
eh

ou
d

en





sedus.com

se:cube 
is de office cube-oplossing voor open kantoorlandschappen. 
De optimale akoestische afscherming, het integrerende  
ontwerp en de probleemloze installatie maken hem tot  
een ideale plek voor beweeglijk werken.”
S‡dus Design Team

”


