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Made 
in 
Germany

Wie zijn we en  
wat doen wij

O V E R  S E D U S

Met onze oplossingen  
ondersteunen wij mensen 
bij het ontplooien van  
hun talenten.

Sedus Stoll AG werd in 1871 opgericht en is een van 
de toonaangevende Europese fabrikanten voor kan- 
tooroplossingen. Tot het productprogramma behoren 
zitmeubilair, zoals bureau- en bezoekersstoelen en 
daarnaast kantoor-, vergader- en objectmeubilair – 
alles ”Made in Germany”. 

Het hoofdkantoor bevindt zich in het Zuid-Duitse 
Dogern bij de Hoogrijn. Een andere productielocatie 
staat in Geseke, Noordrijn-Westfalen. Sedus is een 
traditionele onderneming die in zijn 150-jarige  
bedrijfsgeschiedenis altijd weer maatstaven heeft 
geplaatst – zowel in de ergonomie als ook in het 
productieproces en op het gebied van duurzaam-
heid. Het merk staat synoniem voor innovatie,  
techniek en esthetiek en verrijkt de ’leefwereld  
kantoor’ steeds weer met nieuwe productideeën  
en hedendaagse concepten. Sedus richt zich met 
name op de actuele trends en veranderingen in  
de werkomgeving. Nieuwe organisatiestructuren  
en werkvormen vereisen flexibele, esthetische  
inrichtingen en op maat gemaakte oplossingen,  
die de samenwerking, communicatie en de beweging 
stimuleren. De gezondheid van de gebruiker staat 
daarbij met name centraal.

Meer informatie vindt u op www.sedus.com
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Daarom se:lab
O P L O S S I N G E N  V O O R  B E W E E G L I J K  W E R K E N

se:lab biedt 

meer flexibiliteit  
bij het uitvoeren  
van de dagelijkse taken

De drie meest gevraagde vaardigheden  
van 2020 zijn:
 

#1 Probleemoplossing
#2 Kritisch denken
#3 Creativiteit 
 
(*Bron: Sedus INSIGHTS nr. 6)

Mobiel blijven: Dankzij de uitrusting met wielen kunnen vele  
se:lab producten eenvoudig meegenomen of opnieuw geplaatst worden

Gewoon pragmatisch –  
alle meubels zijn  

intuïtief te bedienen en 

tot het meest nood- 
zakelijke gereduceerd

Net zo beweeglijk als het team 

se:lab past zich aan elke werksituatie aan

Lichte en moderne  
designtaal,  
die er goed uitziet en leuk is 

Afgeronde  
hoeken

Ronde  
buisframes

PresentatieWorkshop Groepswerk
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De ruimtevormgeving in kleur komt overeen met het Sedus-kleurconcept Urban Living –  
meer informatie vindt u op pagina 40. 
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Ideeën krijgen de vrije loop
s e : l a b

Andere structuren, andere behoeften, nieuwe arbeidsconcepten: moderne kantoren ver-
anderen steeds meer in open spaces en worden daarbij gekenmerkt door communicatieve 
tussenzones, decentrale werkomgevingen en verschillende, beschikbare ruimtes. Meer  
flexibiliteit is gevraagd om de gedachten en ideeën de vrije loop te laten. Voor productief en 
creatief werken in beweeglijke teams – precies datgene wat se:lab optimaal ondersteunt.

De naam verraadt al dat de benaderingswijzen zijn afgeleid van de taken uit het labora-
torium. Zoals daar feiten worden geanalyseerd, omstandigheden worden onderzocht en 
oplossingen worden afgeleid, zo werkt ook se:lab. Of het nu gaat om workshops waarin 
flexibel meubilair nodig is, of spontane ontmoetingen die profiteren van het gebruik van 
een mobiele inrichting, se:lab biedt extra mogelijkheden en is op elk moment gereed  
voor gebruik.

Typische toepassingsscenario’s voor se:lab zijn: 

Beweeglijk werken  
(planningsvoorbeelden vanaf  
pagina 20) 

In vrij vorm te geven werkom- 
gevingen flexibel, beweeglijk  
en spontaan productief zijn.
 
Toepassingsvoorbeelden:
• Projectorganisatie met Scrum
• Managementmethode Kanban
• Probleemoplossing met design 

thinking

Smart working  
(planningsvoorbeelden vanaf  
pagina 24)

Wissel tussen vaste en flexibele  
werkplekken met vastgelegde  
en vrije structuren.

Toepassingsvoorbeelden:
• Grote kantoorruimten en  

open spaces
• Lounges en creatieve zones
• Bench- en desksharing

Multifunctionele ruimten  
(planningsvoorbeelden vanaf  
pagina 28)

De vrije ruimte zo gebruiken als  
hij nodig is – zonder compromissen.

Toepassingsvoorbeelden:
• Opleidingsruimten
• Besprekingsruimten
• Trainingen



6  |  se:lab6  |  se:lab

se:lab tableboardse:lab high deskse:lab sofase:lab rack se:lab caddyse:lab butler se:lab hopper

D E S I G N  D A T  A L T I J D  P A S T

Een krachtig systeem

se:lab board
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se:lab fold se:lab meet deskse:lab benchse:lab work desk se:lab e-desk se:lab e-desk A se:lab twin

De se:lab producten volgen een moderne, harmonieuze designtaal met herkenningswaarde. Zo kunnen  
alle componenten individueel worden samengesteld en bieden ze een grote vormgevingsvrijheid.  
Met de lichte constructie, de uitrusting met wielen en verdere details werkt de bediening intuïtief  
en onafhankelijk van de locatie. se:lab kan daarbij ook eenvoudig met andere Sedus-producten worden  
gecombineerd, bijvoorbeeld de stahulp se:fit of de bureaustoel se:motion.
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se:lab screen – frameloos zichtschot 
Met se:lab screen wordt bescherming tegen ongewenste  
blikken en afscherming mogelijk bij de bureautafels en de 
bench-oplossingen van de se:lab familie. Vervaardigd van  
PET-vilt en vormgegeven met harmonieuze contouren evenals  
rondom afgeronde hoeken kan het scherm eenvoudig worden 
geïntegreerd en flexibel worden toegepast.

se:lab screen
• Hoogte: 400 mm plus klemadapters
• PET-vilt (lichtgrijs of antraciet)
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s e : l a b

se:lab work desk – ongecompliceerde bureautafel voor elke situatie
Of hij nu als eenpersoonswerkplek of als vergadertafel wordt gebruikt, de se:lab 
work desk staat garant voor eenvoudig en flexibel werken. De vierpoottafel in 
modern design is bijna overal inzetbaar en kan door de optionele uitrusting met 
wielen vrij in de ruimte worden verplaatst.

se:lab bench – samenwerking gemakkelijk gemaakt
Of het nu tijdelijk werken, gebruik door projectteams, gemeenschappelijk werken  
of een open uitwisseling is: se:lab bench brengt alle behoeften aan een tafel.  
Afhankelijk van de werkbehoeften en het beschikbare oppervlak kunnen  
groeps- en teamwerkplekken zo individueel worden vormgegeven zoals dat  
voor productiviteit en stemming het beste is.

Losse tafels  
en teamtafels

se:lab work desk
• Tafelhoogte: 740 mm
• Optioneel met wielen

se:lab bench
• Tafelhoogte: 740 mm
• Met een- of tweedelig blad

Of het nu tijdelijk werken, gericht 
gebruik door projectteams of vast 
ingedeelde teamwerkplekken zijn: 
benchwerkplekken – het gemeen- 
schappelijk werken aan een  
grote tafel – is tegenwoordig niet 
meer weg te denken. 
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s e : l a b

se:lab e-desk en e-desk A (T-voet en A-voet) – elektromotorisch  
verstelbare werkplek
Als een in hoogte verstelbare werkplek biedt se:lab e-desk pragmatische  
oplossingsideeën en richt zich op de verandering van de houding van  
zitten in staan en omgekeerd. Dankzij zijn vormentaal en de ronde poten 
kan de tafel op harmonieuze wijze worden gecombineerd met andere 
se:lab-producten.

se:lab twin – elektromotorische dubbele werkplek 
Structuur voor kantoor en oppervlak efficiënt gebruiken: se:lab twin  
voldoet als dubbele werkplek aan deze eisen en zet tegelijkertijd aan tot  
regelmatige verandering tussen zitten en staan. De vormentaal en de  
moderne uitstraling zijn bij uitstek geschikt voor benchconfiguraties,  
spine-opstellingen en beweeglijke teambureaus.

Bureautafels
voor het zit- en  
stabereik

se:lab e-desk se:lab twinse:lab e-desk A

se:lab e-desk, e-desk A, twin
• Elektromotorische hoogteverstelling: 650 – 1280 mm
• se:lab e-desk A optioneel met wielen 
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se:lab tray
• Binnenmaat: 210 x 297 x 70 mm
• Optioneel: afsluitbaar
• Behuizing van metaal
• Inzetelement van PET-vilt (lichtgrijs of antraciet)

se:lab tray – optionele lade
De lade van PET-vilt met metalen behuizing 
kan aan elk tafelblad worden gemonteerd 
en biedt daarmee een ongecompliceerde 
opbergruimte voor pennen, schrijfblok en 
smartphone – ook ideaal als aanvulling 
voor vergadertafels.
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se:lab tableboard – zit-statafel met whiteboard-functie
se:lab tableboard is een tafel die perfect is aangepast aan de behoef-
ten van moderne kantoorconcepten en die dynamisch werken mogelijk 
maakt. De mobiele tafel is elektromotorisch in hoogte verstelbaar en 
uitgerust met een accu, zodat hij onafhankelijk van een stationaire 
stroomvoorziening kan worden gebruikt. De clou: het tafelblad met een 
beschrijfbaar oppervlak kan verticaal worden gezwenkt. Op die manier 
kan de tafel in een handomdraai als whiteboard worden gebruikt, maar 
ook ruimtebesparend worden opgeborgen.

se:lab tableboard
• Elektromotorische hoogteverstelling: 

715 – 1345 mm
• Tafelblad uit beschrijfbaar  

whiteboard-oppervlak
• Met wielen (blokkeerbaar)
• Draadloze stroomvoorziening met 

accu (volledig geladen ca. 50 maal  
in hoogte verstelbaar)

Zitwerkplek

Stawerkplek

Whiteboard
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s e : l a b

Vergadertafels

se:lab meet desk
• Tafelhoogte: 740 mm
• Optioneel met wielen

se:lab meet desk – vergadertafel
De vergadertafel se:lab meet desk staat garant voor eenvoudig en  
flexibel werken. In een modern design is de vierpoottafel bijna overal  
inzetbaar en kan door de optionele uitrusting met wielen vrij in de  
ruimte worden bewogen.
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se:lab high desk – statafel
se:lab high desk verenigt alle voordelen van het moderne hogetafelconcept in zich: ideaal 
voor beweeglijk teamwork of als ontmoetingspunt voor communicatie. Daarbij onder-
steunt hij met een hoogte van 900 mm de spontane verandering van de houding, wat een 
positief effect kan hebben op de gezondheid en de creativiteit. Dankzij de uitrusting  
met wielen kan se:lab high desk ongecompliceerd worden verplaatst en is zodoende 
perfect geschikt voor toepassingen in de middenzones van het kantoor en in werkcafés.

se:lab high desk
• Stahoogte: 1050 mm of 

tussenhoogte: 900 mm
• Optioneel met wielen



se:lab fold – ruimtebesparende klaptafel
De tijdloos vormgegeven klaptafel is een allrounder voor verschillende werkom- 
gevingen, waarmee oppervlakken snel gecreëerd en aangepast kunnen worden.  
Door het klapmechanisme en een optionele lichtbouwplaat is de tafel bijzonder  
gemakkelijk te bedienen en ruimtebesparend op te bergen. De stapelwagen biedt  
bovendien een compacte opslagmogelijkheid van wel 12 tafels.

se:lab fold
• Tafelhoogte: 740 mm
• Optie: stapelwagen  

(voor maximaal 12 tafels)

De stapelbescherming 
beschermt de tafels tegen 
beschadigingen tijdens  
transport en stapelen
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se:lab butler
• Passend voor een se:lab board
• Compacte afmetingen: 

581 x 510 x 247 mm

Het rubberen koord in de 
omlijsting zorgt voor een 
veilige opstelling tijdens het 
gebruik op gladde vloeren

Met de magnetische wand- 
houder se:lab wall mount 
kunnen de boards  
eenvoudig aan de wand 
worden bevestigd

De klapkruk vormt als snelle en flexibele 
zitgelegenheid de ideale aanvulling. Hij kan met 
enkele handgrepen worden uit- en ingeklapt, 
is licht en kan zeer ruimtebesparend worden 
opgeborgen. TAKEoSEAT wordt door KRETHO 
verkocht, een merk van Sedus Stoll AG.
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se:lab boards – draagbare whiteboards
se:lab boards zijn lichte, draagbare whiteboards die overal  
mee naartoe kunnen worden genomen en zo beweeglijk werken  
bevorderen. Ze kunnen aan beide zijden worden beschreven, 
zijn magnetisch en optimaal geschikt voor plaknotities.  
Leverbaar in twee afmetingen kunnen se:lab boards worden 
gebruikt voor werkplek, workshops of spontane bijeenkomsten.

s e : l a b

Workshop tools

se:lab board
• Afmeting M: 1300 x 900 mm (6,5 kg)
• Afmeting L: 1800 x 900 mm (8 kg)
• In staand en liggend formaat te 

gebruiken
• Aan beide zijden magnetisch en 

beschrijfbaar

se:lab rack – mobiele boardhouder
Creatieve denkers gebruiken se:lab rack voor work-
shops, beweeglijke bijeenkomsten en teamwork. 
Uitgerust met se:lab board is er veel oppervlak 
beschikbaar voor creatieve processen en beweeg-
lijk werken. Dankzij de wielen is de boardhouder 
mobiel. Bovendien kunnen er maximaal vier se:lab 
boards mee worden vervoerd.

se:lab rack
• Tot twee boards L staand, 

Tot vier boards, M/L liggend
• Aan beide zijden te gebruiken
• Ook te gebruiken als ruimteverdeler
• Past met boards door alle gangbare  

deuren en in liften
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se:lab caddy – transportkar
se:lab caddy ondersteunt de ontwikkeling van ideeën en de mogelijkheid om  
deze met anderen te delen – ongeacht waar in de onderneming wordt gewerkt.  
Als transportkar biedt hij bovendien de mogelijkheid om tot tien se:lab boards 
op te nemen of er kan een grote whiteboard aan beiden zijden buiten staand 
worden vastgezet om er direct op te kunnen werken.

se:lab caddy
• Voor maximaal 10 se:lab boards
• Met magnetische houder
• Ook te gebruiken als ruimteverdeler
• Past met boards door alle gangbare  

deuren en in liften
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se:lab hopper – zitbok 
se:lab hopper is de ideale aanvulling voor workshops, project-
bijeenkomsten of beweeglijke werksituaties, want dit zitmeubel 
stimuleert spontaniteit en interactie met een aangename  
hoogte van 690 mm. De zitbok is mobiel en wendbaar in gebruik.  
Als hij niet wordt gebruikt, kan hij ruimtebesparend worden 
gestapeld of in elkaar worden geschoven. 

se:lab sofa – mobiele en aanpasbare bank
se:lab sofa is flexibel en gemakkelijk te verplaatsen en presenteert 
zich als de ideale partner voor beweeglijke workshopsituaties en 
spontane uitwisseling. Het comfortabele zitmeubel met de royale 
stoffering biedt de gebruiker de mogelijkheid om diverse houdingen 
aan te nemen – van rechtop zitten tot ontspannen achteroverleunen. 
Door zijn bijzonder zachte en comfortabele eigenschappen creëert  
de bank een ongedwongen sfeer in elke ruimte.

se:lab hopper
• Zithoogte: 690 mm
• Afmeting: 566 x 413 mm
• Stapelbaar (tot 3 stuks)
• Nestbaar

se:lab sofa
• Afmetingen: 1600 x 1100 x 850 mm
• Op wielen
• Licht en wendbaar
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Agile Working
O P L O S S I N G E N  V O O R

De Agile oplossingen zijn met name geschikt voor onder- 
nemingen waar de werkprocessen en werkprocedures  
afgestemd zijn op continue uitwisseling en actieve  
samenwerking. Daarbij zijn de werkgebieden dusdanig  
vormgegeven, dat ze dynamische processen stimuleren en  
tegelijkertijd geschikt zijn voor de betreffende situatie.  
Mobiele meubels die intuïtief en spontaan gebruikt kunnen 
 worden, zijn hiervoor essentieel – zodat innovatieve  
denkwijzen en nieuwe ideeën op een willekeurig moment  
ontstaan.
 
Toepassingsvoorbeelden:
• Projectorganisatie met Scrum
• Managementmethode Kanban
• Probleemoplossing met Design Thinking
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Een ruimte of gedeelte dat is afgestemd op onbeperkt 
groepswerk of samenwerking. De verschillende  
activiteiten en werkprocessen volgen een gedefinieerd 
tijdsbestek dat ook meerdere dagen kan omvatten.

Een ruimte die dusdanig is uitgerust, dat hij actieve 
deelname aan samenwerking, communicatie en 
presentaties ondersteunt. 

Arena Creative lab
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Oplossingen voor beweeglijk werken
Benodigde ruimte: 20 – 48 m2

Teamgrootte: tot 10 personen

board rack caddy monitor 
caddy

high 
desk 

sofa hopper Andere  
producten

Arena 6 1 1 - 3 2 9 x

Creative lab 12 2 2 - 2 - 9 -

Pop-up  
brainstormsessies 6 1 1 - - - - x

Projectruimte 9* - 1 1 1 1 5 x

Ruimte die uitgerust is met mobiele meubels,  
samengesteld uit whiteboard en klapkrukken.  
Er ontstaat op korte termijn en snel een zone die  
samenwerking bevordert en activiteiten, zoals 
brainstormsessies of presentaties ondersteunt.

Een ruimte die gewijd is aan teamwork, aan een  
project of een bepaald onderwerp. Uitgerust met  
meubels en benodigdheden waarmee het team in 
staat is om ook gedurende een of meerdere dagen  
ongestoord in een samenwerkingsverband te werken.

Pop-up brainstormsessies Projectruimte

* inclusief se:lab wall mount voor de wandmontage van zes boards
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smart working
O P L O S S I N G E N  V O O R

Slimme inrichtingsoplossingen zijn met name geschikt voor 
ondernemingen die gekenmerkt worden door gestructureerde 
werkprocessen evenals helder gedefinieerde en georganiseerde 
momenten van samenwerking. Door de combinatie van ver-
schillende meubels ontstaan gedeelten die afgestemd zijn op 
de behoeften en er wordt een omgeving gecreëerd die geschikt 
is voor verschillende situaties en die individuele werkwijzen 
ondersteunt.
 
Toepassingsvoorbeelden:
• Grote kantoorruimten en open spaces
• Lounges en creatieve zones
• Bench- en desksharing
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Werkomgeving met tafels (vaste of verstelbare hoogte) 
evenals mobiel meubilair om een dynamische  
samenwerking te stimuleren.

Samenwerkingszone met een informele  
werkomgeving. Uitgerust met vaste en mobiele  
workshop-elementen voor de ondersteuning van 
brainstormsessies, presentatie, video- 
brainstormsessies (interactief beeldscherm).

Gemeenschappelijke werkomgeving Creatieve hoek
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Gedeelte met teamtafel en statafel. Uitgerust met 
mobiele workshop-elementen voor samenwerkings-
activiteiten op een participerende, dynamische en 
visuele wijze.

Ruimte met workshop-elementen, waarin  
besprekingen in een coöperatieve en dynamische  
vorm mogelijk zijn.

Teamwork Teambespreking

Oplossingen voor smart working
Benodigde ruimte: 19 – 32 m2

Teamgrootte: tot 6 personen

board rack caddy monitor 
caddy

e-desk 
twin

high 
desk

bench meet 
desk

hopper sofa Stoelen

Gemeen-
schappelijke 
werkomgeving

6 1 1 - 2 - - - 1 - 4

Creatieve hoek 6 1 1 1 - 1 - - 7 1 -

Teamwork 6 1 1 - - - 1 - - - 4+4

Team- 
bespreking 5* - - 1 - - - 1 - - 4

Afhankelijk van de werkwijze kan een  
passende se:lab tafel worden gecombineerd  

met de verschillende workshop-tools

* inclusief se:lab wall mount voor wandmontage van vijf boards
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multifunctionele  
ruimten

O P L O S S I N G E N  V O O R

Multifunctionele oplossingen zijn met name geschikt voor  
ondernemingen waar de werkwijzen en eisen continu veran-
deren. Het gebruik van de ruimten kan verschillend zijn en de 
inrichting steeds weer opnieuw worden ingedeeld, zodat ze  
voor verschillende activiteiten kan worden gebruikt en eenvoudig 
kan worden aangepast, bijvoorbeeld voor vergaderingen,  
opleidingen, workshops en presentaties.

Toepassingsvoorbeelden:
• Opleidingsruimten
• Besprekingsruimten
• Trainingen
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Meubelsamenstellingen die workshops en creatieve 
activiteiten ondersteunen en daarbij ook gemakkelijk 
opnieuw kan worden geconfigureerd, om optimaal 
aangepast te zijn aan wisselende taken en situaties.

Een ruimte die uitgerust is voor opleidingen met 
tafels, stoelen, beeldschermen en whiteboards.  
De indeling komt overeen met een klaslokaal.

Opleiding Workshop
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Een ruimte uitgerust met tafels, stoelen, beeld- 
schermen en whiteboards voor besprekingen,  
presentaties en teamworkactiviteiten.

Ruimte uitgerust met tafels, stoelen, projectiescherm 
 en borden voor de organisatie van staande presen-
taties, die gecombineerd kunnen worden met een 
kleine maaltijd. 

Bespreking Staande presentatie

Oplossingen voor multifunctionele ruimten
Benodigde ruimte: 30 m2

Teamgrootte: tot 9 personen

De ruimte is uitgerust met mobiele, inklapbare en stapelbare meubels. Op die manier is het 
mogelijk om op de meest uiteenlopende wijze samen te werken en op basis van het aantal  
personen eenvoudig in te richten.

board rack caddy monitor 
caddy

fold Stoelen

Opleiding, 
workshop, 
bespreking, 
staande presentatie

12 2 2 1 3 9
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se:lab tafels

Onderstel

Hoogte in mm
Zithoogte

Tussenhoogte

Stahoogte

Diepte in mm

Breedte in mm

Opties

Afgeronde tafelbladhoek (r = 50 mm)

Wielen

Lade se:lab tray

Afstandshouders

Aansluiting schermen en 3e niveau

Kabelgeleidingsset klittenband 
(flexibele bevestiging onder het tafelblad)

Persoonlijke kabelgoot via klemadapters

Centrale kabelgoot tussen poten

Framekleuren

Helder wit, zwart

Cayennerood, fjordgroen, zandbeige

Verchroomd

Bijzondere designkenmerken van se:lab 
zijn de frames van ronde buis in nieuwe 
trendkleuren, evenals afgeronde hoeken 
van de tafelbladen (radius 50 mm).  
De dikte van het blad bedraagt  
standaard 19 mm.

Voor meer beweeglijkheid zijn bijna  
alle tafels leverbaar met wielen.

se:lab tafeloverzicht
V A R I A N T E N  E N  V E E L Z I J D I G H E I D

Helder wit Zwart

Cayennerood Fjordgroen Zandbeige

Nieuwe trendkleuren
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e-desk e-desk A twin bench tableboard work desk meet desk  high desk fold

T-voet T-voet H-beugel 4-poot T-voet 
met wielen

4-poot 4-poot 4-poot 4-poot 
(inklapbaar)

650 – 1280 1

740 

715 – 1345 1

740 740 - 740

- - - 900 -

- - - 1050 -

700, 800, 900 Tweedelig2:
1500, 1700,  

1900

Enkel blad: 
1400, 1600

Tweedelig2: 
1500, 1700

700 (x 1400), 
800 (x 1600), 
900 (x 1800)

600, 700, 800, 
900, 1000

600, 700, 800, 
900, 1000, 

1200

600, 700, 800, 
900, 1000, 
1200, 1400

600, 700, 800

1400, 1600, 1800, 2000 1400, 1600, 1800, 
2000

1400 (x 700),  
1600 (x 800),  
1800 (x 900)

800, 1000, 1200, 1400,  
1600, 1800, 2000

1000, 1200, 
1400, 1600, 
1800, 2000

1200, 1400, 
1600, 1800

• • • • standaard • • • •
- • - - standaard • • • •
• • • • - • • - -

• • • - - - - - -

• • • • - • • - -

• • • • - • • • •

• • • • - • • • -

- - • • - - - • -

• • • • • • • • •
- • 3 • 3 • - • • • •
- - - • - • • • •

1 elektromotorisch in hoogte verstelbaar, 2 tweedelig = incl. 100 mm spleet, 3 alleen voor onderstel



34  |  se:lab

Kleurrijk en individueel
V A R I A N T E N  E N  V E E L Z I J D I G H E I D

Frames in klassiek zwart of modieus fjordgroen, oppervlakken in helder wit  
of eiken: voor de se:lab producten is er keuze uit verschillende kleuren 
en combinaties, die geheel naar wens en toepassingsbereik kunnen worden 
samengesteld. 

Oppervlaktekleuren 
Voor de tafelbladen is er keuze uit meer dan 30 kleuren en houtdecors uit de actuele Sedus-collecties. 
Uitzondering se:lab tableboard: deze kan alleen met een speciaal whiteboard-oppervlak worden 
besteld.

Meer dan 30 kleuren en houtdecors

PET-vilt 
Het duurzame PET-vilt is leverbaar in twee kleuren en is voor 100% recyclebaar.

Framekleuren
Voor alle se:lab producten (uitzondering: se:lab tableboard en se:lab e-desk) is er keuze uit de  
volgende framekleuren. Het se:lab tableboard is alleen leverbaar in de kleuren helder wit en zwart.

1  alleen voor work desk, meet desk, bench, high desk, fold en hopper

Lichtgrijs Antraciet

Helder wit Zwart Verchroomd1

Cayennerood Fjordgroen Zandbeige
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Agile Working
O P S T E L L I N G E N  V O O R

Arena Creative lab Pop-up brainstormsessies Projectruimte

48 m2, tot 10 personen 26 m2, tot 8 personen 20 m2, tot 5 personen 35 m2, tot 7 personen

67 m2, tot 14 personen 40 m2, tot 12 personen 35 m2, tot 10 personen 44 m2, tot 10 personen

82 m2, tot 14 personen 44 m2, tot 16 personen 43 m2, tot 20 personen 54 m2, tot 14 personen

S

M

L

overige  
voorbeelden



 

smart working
O P S T E L L I N G E N  V O O R

Gemeenschappelijke  
werkomgeving

Creatieve hoek Teamwork Teambespreking

22 m2, tot 4 personen 32 m2, tot 6 personen 26 m2, tot 4 personen 19 m2, tot 4 personen

62 m2, tot 8 personen 56 m2, tot 11 personen 44 m2, tot 8 personen 30 m2, tot 9 personen

82 m2, tot 12 personen 62 m2, tot 12 personen 62 m2, tot 12 personen 37 m2, tot 12 personen

S

M

L

g g



multifunctionele ruimten
O P S T E L L I N G E N  V O O R

Opleiding Workshop Bespreking Staande presentatie

30 m2, tot 6 personen 30 m2, tot 8 personen 30 m2, tot 6 personen 30 m2, tot 8 personen

54 m2, tot 8 personen 54 m2, tot 12 personen 54 m2, tot 10 personen 54 m2, tot 20 personen

74 m2, tot 10 personen 74 m2, tot 16 personen 74 m2, tot 12 personen 74 m2, tot 30 personen

S

M

L

30 m2 tot 6 personen 30 m2, tot 6 personen
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Systeemoverzicht
s e : l a b

se:lab bestaat uit verschillende producten die zowel een individuele samenstelling alsook een aanpassing 
aan veranderende omstandigheden mogelijk maken. Het portfolio omvat verschillende tafels en workshop-
elementen, inclusief zitmeubelen om interactief en gemeenschappelijk te kunnen werken.

monitor caddy
Mobiele flatscreen- 
houder

se:mood
Lichte stoel, kan  
ruimtebesparend  
worden gestapeld

se:motion/se:motion net
Flexibele werkstoel  
voor langer zitten

Klapkruk
Inklapbare kruk  
als spontane  
zitmogelijkheid

* Optioneel met wielen leverbaar

Vergadertafels

se:lab meet desk * se:lab high desk * se:lab fold

Losse tafels en teambureautafels

se:lab bench *se:lab work desk * se:lab e-desk se:lab e-desk A * se:lab twin

Workshop tools

se:lab rackse:lab wall mount se:lab caddyse:lab board  
(M en L)

se:lab butler

Aanvullende meubels

se:lab sofase:lab hopper

se: lab tableboard
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I N S P I R A T I E  E N  P L A N N I N G

Net zo veelzijdig als de omgeving

Een harmonieuze werkomgeving draagt in belangrijke mate bij tot het welzijn  
en de productiviteit. Een doordachte inrichting, aangename stof- en materiaal- 
combinaties, evenals de keuze van de kleuraccenten hebben een essentiële  
bijdrage. Ongeacht of het Smart Balance, Soft Being, Urban Living of Multi  
Creation is – voor elk van deze kleurenwerelden kunnen ook de se:lab producten  
op geschikte wijze worden aangepast.

Ondersteuning bij planning en realisatie gewenst? 
Met de experts van Sedus workplace consulting wordt de vormgeving van het moderne  
smart office heel eenvoudig. Van de analyse van de ruimte via het ontwerp tot en  
met de kleurkeuze aan de hand van het Sedus kleurenkookboek komt alles uit een hand. 

Smart Balance Urban Living

Licht, gereduceerd, rustig,  
geordend, zakelijk, technisch

Gezellig, serieus, elegant, urbaan, 
intensief, tijdloos

Zacht, rustig, evenwichtig, natuurlijk, 
uitnodigend, regeneratief

Motiverend, inspirerend, creatief,  
dynamisch, actief, open, vrij

Soft being Multi creation
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Wereldwijd ter plaatse
S E D U S  C O N T A C T

Dochtermaatschappijen en verkooppartners
Hoofdkantoor in Dogern, Duitsland

Wilt u nog meer ervaren, lezen en zien over Sedus? 
Wij nodigen u van harte uit op onze social-mediakanalen!

• België: Erembodegem-Aalst
• Duitsland: Berlijn, Dogern, Geseke,  

Hamburg, München, Rijn-Main
• Frankrijk: Paris
• Groot-Brittannië: Londen
• Italië: Cadorago

• Nederland: Zoetermeer
• Oostenrijk: Wenen
• Spanje: Madrid
• Verenigde Arabische Emiraten:  

Dubai
• Zwitserland: Rickenbach

Bezoek ons in een van onze showrooms



www.sedus.com

”

se:lab
zijn oplossingen voor beweeglijk werken,  
die eenvoudig en intuïtief kunnen  
worden gebruikt. De producten  
stimuleren optimaal het productief en  
creatief werken in teams.

”

S‡dus Design Team
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Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.home-office.nl 
www.project-inrichting.nl


