Bureaustoelen

turn around

Zorgt voor heel wat beweging
in het team: Sedus turn around.

Herbezinning en heroriëntatie: waar vroeger
vaste structuren met afzonderlijke kantoorruimten
beeldbepalend waren, domineert tegenwoordig
dynamisch projectwerk met variabele teams op
ﬂexibele plekken. Overleggen, werken, beslissingen
nemen: dat alles gebeurt op een plaats die optimale
efﬁciëntie en resultaat garandeert – bijvoorbeeld
op een Sedus turn around, die speciaal is ontwikkeld
voor de eisen van team- en projectwerkzaamheden.

Hetzij aan hoge tafels of in zitbereiken: de turn around
die leverbaar is in een hoge en een lage variant
zorgt voor een dynamisch zitgevoel en stimuleert
verandering van de houding – wat zorgt voor een
levendige uitwisseling met alle collega‘s.
Vanzelfsprekend komt daarbij het comfort en de
voor Sedus typische ergonomie niet te kort – prima
voor het resultaat als een bijeenkomst onverhoopt
iets langer duurt.
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Werken op ooghoogte.
Als in geen ander kantoorsegment staat bij
projectwerkzaamheden de dialoogcultuur,
dynamiek en mobiliteit op de voorgrond. Van
werken aan een hoge bureautafel tot en met
tijdelijke werkplekken – overal waar mensen
samenwerken en flexibiliteit gevraagd wordt,
komen de sterke punten van turn around
naar boven. Hetzij als high desk chair of als
bureaustoel: met zijn comfortabele stoffering

evenals de ronde vorm vleit hij zich echt tegen
het lichaam aan en biedt ook bij beweging een
aangename ondersteuning. Door het ergonomische design wordt elke zitpositie meteen als
optimaal ervaren – zonder dat vooraf iets moet
worden ingesteld. Ook verschillende beenlengtes zijn bij de turn around high desk chair geen
probleem, omdat de voetring eenvoudig in de
hoogte kan worden verschoven.

Veilig zitten. Permanent
geremde wielen bij de high
desk chair zorgen voor een
veilig opzitten en zitten,
terwijl een lege stoel
De omsluitende leuning met

volledig mobiel is.

zijn royale stoffering biedt

De zitschaal volgt

Bovendien zorgt een zacht

in elke positie een comfor-

elke beweging en

wielproﬁel ook op gladde

tabele ondersteuning.

kantelt naar achteren

vloeren voor een optimale

en naar voren.

grip.

De lendenvoorwelving
zorgt voor optimale

De aﬂopende, rondom

ondersteuning van de rug.

lopende voorzijde van de
zitting vergemakkelijkt

Er blijft veel vrije ruimte

het staande zitten en

over voor zijdelingse

verandering van de

zitposities en moeiteloos

houding.

opzitten.
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Duurzaamheid tot in detail.
Duurzaamheid en kwaliteit ”Made in Germany”
behoren bij Sedus al meer dan 50 jaar tot de
essentiële ondernemingsprincipes. Principes
die ook turn around perfect belichaamt – alleen
al door zijn lange productlevensduur. Daarnaast
wordt hij gekenmerkt door een recyclingvriendelijke productvormgeving en een productie waarbij
hulpbronnen worden ontzien. Vanzelfsprekend

worden daarbij bij voorkeur gerecyclede materialen
gebruikt – bijvoorbeeld bij de schaal van turn around,
die voor ca. 40% uit gerecycled kunststof bestaat.
Een verder pluspunt bij de vervaardiging: de zeer
moderne, bijzonder milieuvriendelijke galvaniseerinstallatie die alle metaalhoudende productieresten
volledig hergebruikt.

Meer informatie krijgt u op
www.sedus.nl

Sedus werkt wereldwijd
volgens de principes van
het UN Global Compact voor
mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming
en corruptiebestrijding.

Stofferingen die
langer goed blijven.
Kwaliteit die niet
alleen robuust is,
maar ook voorbeeldig
wat betreft treksterkte
en chemische
bestendigheid.

Poedercoating in
plaats van lak.
Hoogwaardig als
veredeling, optimaal
als bescherming tegen
roest en bovendien
goed voor het milieu.
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Milieuvriendelijke
glans. Bij perfecte
chroomoppervlakken
hoort bij Sedus ook
een zuiveringsinstallatie die het water
ontdoet van de
productieresten.

Bedrijf:

Sedus turn around:

ISO 50001
ISO 9001
ISO 14001
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www.sedus.com

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
info@witteveen.nl
www.home-office.nl
www.project-inrichting.nl

