S E C R E TA I R H O M E
De werktafel voor het thuiskantoor
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S E C R E TA I R H O M E –
DE WERKPLEK VOOR
E L K E TA A K
Op kantoor treffen we alles aan wat we voor het
werk nodig hebben: bureautafel, bureaustoel,
opbergruimte. In het thuiskantoor ziet het er vaak
anders uit – want thuis werken is anders dan in
een kantoor in een onderneming. Maar waar we
ook werken, een eigen werktafel is belangrijk voor
alle taken. Daarom is er de secretair home.
Tip 1 voor het thuiskantoor: Om overmatige belasting en
nekpijn te vermijden, de rug recht en het hoofd licht naar
voren gekanteld houden.

SOFT BEING
Zachte, ronde en matte uitvoeringen stralen authenticiteit
en ingetogenheid uit in een gerieﬂijke omgeving.

DE JUISTE HOUDING
IN HET THUISKANTOOR
Ergonomisch meubilair zorgt voor het verschil,
want met name bij zittende werkzaamheden
is het belangrijk dat het lichaam geen schade
ondervindt door verkeerde houdingen. Aangevuld met een comfortabele en goede stoel
wordt secretair home tot een handige werkplek
in het thuiskantoor.
Tip 2 voor het thuiskantoor: Te lang stilzitten is niet
goed voor het lichaam – elk half uur opstaan zorgt
voor beweging en een betere doorbloeding.
Links I Rechts: secretair home; werkstoel on spot cosy

SMART BALANCE
Licht, slim en verﬁjnd – met deze attributen
opent de ruimte zich voor elegantie en weidsheid.

Links: secretair home, werkstoel se:do I Rechts: werkstoel se:spot, secretair home

RUIMTEWONDER
VOOR ELKE
S I T U AT I E
Compacte afmetingen en een
aflegvlak voor benodigdheden
maken de secretair home tot
een echte allrounder. Er blijft
voldoende ruimte om documenten
op te bergen en onder handbereik
te houden, tegelijkertijd neemt de
werktafel in de ruimte of de gang
niet veel plek in.
Tip 3 voor het thuiskantoor: Om productief
te kunnen werken, zijn korte pauzen belangrijk – bijvoorbeeld om de ogen tussendoor
te kunnen ontspannen.

URBAN LIVING
Accenten en karakteristieke statements transformeren een ruimte
tot een krachtige locatie, die met
kleurintensiteit voor welzijn zorgt.

S E C R E TA I R H O M E
Licht design, heldere lijnen en een organische vorm:
De secretair home oogt modern-ingetogen en past dankzij zijn
compacte afmetingen ook in kleinere nissen. Met slechts enkele
handgrepen kan de werktafel eenvoudig worden opgebouwd.
Het aﬂegvlak dat binnen de PET-vilten
ombouw is geïntegreerd, biedt ruimte
voor pennen, notitieblaadjes of een
kalender.

Optioneel kan een draadloze lader
worden ingebouwd om tegelijkertijd
de smartphone te kunnen opladen.
Nu online kopen op http://www.homeofﬁceshop.com
of bij uw Sedus-vakhandelaar.
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” secretair home
is een compacte werktafel die
uitstekend in het thuiskantoor past.

”
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