Tafelprogramma

temptation c

Ergonomie begint daar, waar aan
de functionaliteit is voldaan.
Voor de gezondheid – en zodoende ook voor de productiviteit – speelt beweging een belangrijke rol.
Juist ook tijdens de werktijd. Dat tonen ook actuele onderzoeken aan die laten zien hoe goed
regelmatige veranderingen van de houding zijn voor de gezondheid. De in hoogte verstelbare tafelsystemen Sedus temptation c maken zittend en staand werken mogelijk en ondersteunen daardoor
precies dit actieve gedrag.

De individuele instelling van de zithoogte resp. zit-/
stahoogte met hoogteverstelling via gasveer of
elektromotorische hoogteverstelling staat garant
voor een optimale werkhoogte.
Terwijl de elektromotorische hoogteverstelling in
het bereik zitten/staan comfortabel met een druk
op de knop wordt uitgevoerd (afb. links), biedt
de variant met gasveer een stroomonafhankelijke
verstelling en een optimale belastinginstelling
met slinger.

Krachtpatser. Of het nu lichte documenten of zware accessoires
zijn, zoals bijv. een printer of een zichtschot – de gasveer
kan moeiteloos daarop worden ingesteld. Zo wordt de optimale
bewegingseigenschap van de tafel gegarandeerd.

Behalve een voorbeeldige
ergonomie behoort ook een
helder en esthetisch lijnenspel
tot de pluspunten. Modernste
uitrustingskenmerken zoals
draadloos opladen maken
temptation c daarnaast tot
een van de toonaangevende
tafelsystemen in zijn klasse.
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Altijd de
optimale
oplossing voor

... Zitwerkplekken

Techniek

Hoogte telescopisch instelbaar of zonder
gereedschap via rasterverstelling

Hoogteverstelling
via slinger

Aanbevolen voor

Vast toegewezen zitwerkplekken

Zitwerkplekken
als wisselwerkplekken

Hoogteverstelbereik

620 - 850 mm

620 - 850 mm

Productnaam

temptation c

temptation c

Voor de eenvoudige en comfortabele
hoogteverstelling heeft men bij
temptation c de beschikking over
zes verschillende varianten, drie
daarvan voor het zithoogtebereik
en drie voor de zit- en stahoogte.
Voor welke techniek u ook kiest, u kiest
altijd voor ergonomisch werken in
een perfecte vorm. En voor optimale
ﬂexibiliteit.

Hoogte-instelling via
gereedschap. Handmatig
instelbaar. Voordeel:
de meest betaalbare
oplossing van de hoogteaanpassing.

Hoogteverstelling via
slinger. Voor multi-werk-

Hoogteverstelling zonder

plekken, zoals bijvoorbeeld

gereedschap. Eenvoudig

voor callcenters of desk-

per 10 mm rasterinstelling

sharing-werkplekken.

en gebruikersvriendelijk

De voordelen: eenvoudige

in het gebruik. Voordeel:

verstelling, geen elektri-

snelle, individuele aan-

citeitsaansluiting nodig.

passing.

... Zit-/stawerkplekken
Hoogteverstelling met motor,
inclusief sensoruitschakeling

Hoogteverstelling met motor,
inclusief sensoruitschakeling

Gasveer met handmatige
belastinginstelling

Zit-/stawerkplekken als wisselwerkplekken – bijzonder geschikt
voor speciale conﬁguraties

Zit-/stawerkplekken als wisselwerkplekken – voorzien van
de modernste sensortechniek

Zit-/stawerkplekken
als wisselwerkplekken –
met snelle, intuïtieve
bediening, energieonafhankelijk

650 -1250 mm

650 - 1280 mm

680 - 1180 mm

temptation ci

temptation c smart

temptation c get up

Elektromotorische hoogte-

Standaard veilig. De sensor-

verstelling met bedienings-

uitschakeling bewaakt de

element “Omhoog/Omlaag”

hoogteverstelling van het

of optioneel met digitale

tafelblad. Ontstaan er onder-

weergave en geheugen-

tussen nog schokken of de

functie voor vier vooraf inge-

kleinste onbalansen, dan

Hoogteverstelling via gas-

stelde hoogtes. Voordelen:

wordt het proces meteen

veer. Optimale krachtaan-

gewichtsonafhankelijke

gestopt.

passing via slinger voor een

bediening, eenvoudige ver-

individuele instelling van

stelling met elektriciteits-

de nuttige belasting van de

aansluiting, sensoruit-

tafel tot + 50 kg. Voordelen:

schakeling voor gevoelige

intuïtieve verstelling in de

botsingsbescherming, lage

kortst mogelijke tijd, onaf-

geluidsontwikkeling.

hankelijk van elektriciteits-

Optioneel kan het bedienings-

aansluitingen, geen kosten

element “Omhoog/Omlaag”

voor stand-bybedrijf of

worden geleverd als verzon-

onderhoud, geen CO2-emis-

ken in het tafelblad. Naast

sies door stroomloos bedrijf,

een heldere en moderne

lage geluidsontwikkeling.

uitstraling wordt de bediening
daardoor nog intuïtiever.
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Op een goede samenwerking.
Samen met andere Sedus-producten biedt temptation c veelzijdige mogelijkheden
voor individuele werkplek- en ruimtevormgeving. Zo kunnen de zichtschotten van
se:wall ook achter een in hoogte verstelbare tafel worden aangebracht en maken
daardoor een afscheiding van rustige eenpersoonswerkplekken mogelijk ten
opzichte van levendigere zones – bij een vrij selecteerbare werkhoogte. Hoge
ladenblokken of Sedus grand slam z creëren bovendien extra opbergruimte, die
tegelijkertijd als ruimteverdeler, zichtschot of als trefpunt voor korte, staande
bijeenkomsten kan dienen.

Systeemadapter. Hieraan
worden onder meer lampen,
zichtschotten of koppelelementen bevestigd.

Aanvullend. De centrale
organisatierail van se:wall
biedt veel plaats voor praktische accessoires. Daartoe
behoren ook mogelijkheden
voor een stroomvoorziening
met behulp van contactdoos
en USB-lader.

Praktisch. Voor de individuele uitrusting van afzonderlijke bureautafels zorgen
bijvoorbeeld het printerblad, de laptophouder en
de pc-houder direct onder
handbereik.
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Orde is het halve werk.
Zodat we ook de mooie dingen
niet uit het oog verliezen.
Men zegt: de orde op ons bureautafel weerspiegelt de orde in ons hoofd.
Sedus temptation c heeft een helder concept voor de elektrische voorziening.
Alle kabels verdwijnen elegant in de kleppen voor elektrische voorziening.
Via de gemakkelijke toegang van bovenaf is het snel aansluiten van persoonlijke technische apparatuur geen probleem meer.

Tafel vrij. Het schuifblad
biedt direct toegang tot de
kabelgoot onder de tafel,
vaststaande tafelbladen
kunnen worden voorzien
van een neerklapbare kabelgoot. Bij de tafel worden
kabels door een afwerkkap
bij de poot of door een
kabelgeleidingssysteem
gevoerd. Daarnaast zijn er
ook een elegante kabeldoorvoer en een praktische
tafelcontactdoos. Zo heerst
er altijd orde op de tafel.

Elegant. Functioneel en
esthetisch overtuigend:
De doorlopende of tweedelige klep voor elektrische
voorziening maakt de kabelgoot onzichtbaar, maar
biedt te allen tijde comfortabel en eenvoudig toegang
tot stroom- en data-aansluitingen. Door het borstelprofiel is de kabelgeleiding
vanaf elke gewenste locatie
mogelijk.

Zonder toezicht. Het

Netwerkers. De verzonken

knieschot van plexiglas,

contactdoos en het inductie-

melamine of houtfineer

oppervlak voor het draad-

zorgt voor een privésfeer,

loos laden van smartphones

waar vreemde blikken

biedt verdere stroomvoor-

zouden kunnen storen.

zieningsmogelijkheden.
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Flexibiliteit zit
in de genen.
Binnen de temptation-familie kunnen alle tafels harmonieus met elkaar worden
gecombineerd. Zo werken de ergonomische C-voet-tafels van temptation c
uitstekend samen met de 4-poot-tafels van temptation four, bijvoorbeeld
als bureau- en vergadertafel. Dankzij de uniforme vormentaal voegen ook
temptation twin, high desk en prime zich naadloos in het totaalbeeld.
Het aantrekkelijke ontwerp van de vrij selecteerbare werkblad- en onderstelcomponenten van temptation c verhoogt daarmee de waarde van elke ruimte.
Door de talloze koppel- en schakelelementen kunnen de tafels worden geconﬁgureerd op basis van de werkeisen. Op die manier kan het systeem aan
elke situatie worden aangepast en is daarom niet alleen rendabel, maar ook
toekomstbestendig.

Uitnodigend. Een aparte
vergadertafel is niet meer
nodig, de ronding bij de
tafel biedt voldoende ruimte
en zorgt meteen voor een
persoonlijke gesprekssfeer.

Royaal. Bij de dubbele werkplek met returntable bevindt
de feitelijke bureautafel zich
aan de ene zijde, terwijl de
andere zijde als extra aflegruimte kan worden gebruikt.

Perfect voor een goede
communicatiestijl.
Doordachte functionaliteit en efﬁciëntie kenmerken ook de vergadertafels
van de temptation c-productfamilie. De verschillende bladvormen zijn
leverbaar in meerdere afmetingen, materialen en kleuren. Zo kunnen voor
elke behoefte en elke ruimtesituatie aantrekkelijke besprekingssituaties
worden gecreëerd.

Doorlopend design.
Uitstraling en oppervlakken
passen bij de bureautafels.

Op maat gemaakt. Ook voor kleinere besprekingsruimten
zijn er perfecte oplossingen.

Grote ronde. De grote bootvorm biedt plek

Communicatief. De trapeziumvorm is bij uitstek geschikt

voor wel tien personen aan een tafel.

voor het gebruik van de monitor caddy, bijvoorbeeld voor
opleidingen of videoconferenties.
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Bureautafels
2000
1800
1600
800

800

2000
1800
1600

1000

900
800

2000/1800
1600/1400
1200/1000/800

2000
1800
1600

1200

800

800

2000
1800
1600

1200

1000
900

2000
1800

600

2217

800

1293

800

1327

800

120
0

0
120 135°

1200

800

800

1200

980
900

2000
1800
1600
1198

2000
1800
1600

2000
1800

600

2166

Tussenelement

Returntables

1200

Bijzettafels

766

2000/1800
1600/1400
1200/1000/800
900
800
600

600

600

1000

Lineaire bureautafels

2000/1800
1600/1400
1200/1000/800

Koppelingen

800

0
90

0

800

1200/1400

80

1605/1640

1605/1640

800

1270

800

800

855

800

1200

800

1410

7

6

570
1700

66

800
0

0

80

00

80

12

473

1105

855

855

89

1044

1047

1366

1047

1015

600

600

Vergadertafels

1200

1200

800

1200

800

800

900

800

900

800

900

800

1100

1000

800
800

3000

2200

2000

1800

1600

2200

1800

2200

1000

2000
1800
1600

1600
1400
1200

Maataanduidingen in mm

Fineer

C11 Eiken natuur

C17 Eiken wengekleur

C19 Balken eiken licht

C20 Balken eiken donker

D14 Noten rustig

D15 Noten wild

D16 Noten rustiek

D11 Noten donker

E41 Essen natuur

E10 Essen wit

E45 Essen zwart

B26 Beuken natuur

H11 Ahorn natuur

H12 Kern essen natuur

U10 Iep natuur

Q10 Hickorie natuur

K80 Essen licht

K81 Eiken licht

K82 Eiken natuur

K83 Eiken cognac

K84 Noten natuur

A14 zuiver wit

K74 natuurlijk wit

02 arctic wit

K70 grafietzwart

K77 lichtgrijs

K78 kiezelgrijs

K79 steengrijs

N10 likewood Eiken natuur

Melamine

Frontpaneel/Knieschot plexiglas

Poten

119 wit aluminium

24 zwart

105 doorschijnend wit

119 wit aluminium

24 zwart

236 verchroomd

Koppelelement

Frontpaneel van plexiglas

Bloemenvaasje

Bekerhouder

Aﬂegbakje DIN A4 in de lengte

Aﬂegbakje DIN A4 dwars

Pennenbakje dwars

Pennenbox

120 wit

N11 likewood Eiken gekalkt

122 kiwi (alleen frontpaneel)

Voetsteun

120 wit

3e niveau

Notitievellenbakje voor 90 x 90 mm
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Duurzaamheid tot in het detail.
Duurzaamheid en kwaliteit ”Made in Germany” behoren bij Sedus al meer dan 50 jaar tot
de essentiële ondernemingsprincipes. Principes die ook Sedus temptation c in zich verenigt
en die worden weerspiegeld in een productvormgeving die gericht is op recycling, ecologisch
geteste materialen, een productie die bewust omgaat met hulpbronnen en energie en permanente kwaliteitstests.
Zo worden bij de vervaardiging van de geﬁneerde temptation c-tafelbladen bijvoorbeeld
alleen geselecteerde houtsoorten, zoals beuken, essen en eiken uit duurzame bosbouw
gebruikt. Een zeer moderne, energiebesparende en milieuvriendelijke productie van
de stalen en aluminium componenten maakt eveneens deel uit van de kwaliteits- en duurzaamheidsﬁlosoﬁe van Sedus. Meer informatie vindt u op www.sedus.com

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

Innovatieve laserrand.

Duurzaam en dichtbij.

Milieuvriendelijke bescher-

Voegloze randafwerking op

Houtfineren uit regionale

ming. In plaats van lak kiest

het hoogste niveau verenigt

en duurzame bosbouw zijn

Sedus voor de veredeling

bestendigheid, schoonheid

niet alleen fascinerend

en als roestbescherming

en milieuvriendelijkheid.

mooi, maar besparen ook

voor de milieuvriendelijkere

op transportkilometers.

poedercoating.

Onderneming:

Sedus temptation c:

ISO 50001
ISO 9001
ISO 14001
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Wijzigingen voorbehouden
02.0.03.19 - 47258

www.sedus.com

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

