
black dot
Draai- en bezoekersstoelen



Dynamisch zitten tot in de  
puntjes: Sedus black dot. 

zijwaartse bewegingen. Zoveel bewegingsvrijheid 
zet geheel volgens de huidige ergonomische eisen 
aan tot wisselende zithoudingen. Wie zich vrij kan 
bewegen, kan ook vrij denken.

Design: Michael Kläsener, Stephan A. Preisig 
(bezoekersstoel) en Markus Dörner (black dot net).

Het centrale designelement van de rugleuning 
vormt tegelijkertijd de centrale functie van deze 
buitengewone bureaustoelfamilie: de door Sedus 
ontwikkelde dorsokinetica. Hierbij is de leuning 
via een flexibel scharnier verbonden met de 
aluminium drager, zodat deze het bovenlichaam 
perfect in alle richtingen kan volgen. Zelfs bij 
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Duidelijke puntenzege voor 
het welzijn op kantoor. 
De Sedus black dot draaistoelen scoren met een unieke look en een bijzonder 
hoog zitcomfort. De beste basis voor motiverende kantoorwerelden waarin 
medewerkers graag en optimaal werken. Geheel conform Sedus Place 2.5 – 
de nieuwe kantoorcultuur van het productieve welzijn. Twee aantrekkelijke 
varianten zijn verkrijgbaar: Sedus black dot met een royaal gestoffeerde 
rugleuning en black dot net met netbespannen rugleuning, die de lichtheid 
en transparantie accentueert. 
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Netwerk. De mem-
braanbespanning  
van de black dot net 
bestaat uit een 
hoogwaardig afge-
werkt, gepatenteerd, 
ademend hightech-
weefsel.  



Kenniswerkers 
hebben een  
sterke rug nodig.  
Langdurig, star zitten vormt een grote belasting  
voor het lichaam en het geestelijke prestatiever-
mogen. Maar dankzij de flexibiliteit van de Sedus 
dorsokinetica blijft de mens in beweging en dus 
altijd in balans. Dat is goed voor de tussenwervel-
schijven, biedt ontspanning voor de nek- en 
rugspieren en zorgt voor denkruimte.  

Ontspannend.  
Achteroverleunen 
hoort bij het dynamisch 
zitten en het is goed 
als hierbij een neksteun 
de spieren ondersteunt. 
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3-D armleuningen.  
Naar keuze met  
softtouch-, gel- of  
lederen opdekjes. 

Basisarmleuningen.  
In hoogte en indien 
gewenst ook in diepte 
verstelbaar. 

Punt voor punt een 
perfecte ergonomie. 
Bij Sedus ontstaan steeds weer richtinggevende 
innovaties voor de doorontwikkeling van de 
zitergonomie. Doordachte techniek, perfecte 
individuele aanpassing en een duurzaam soepele 
werking kenmerken ook de Sedus black dot 
productfamilie.
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Dorsokinetica. Uniek aan de voor Sedus gepa-
tenteerde dorsokinetica is de ophanging van de 
rugleuning op slechts één punt door een flexibel 
scharnier. Waar andere stoelen star blijven, is de 
Sedus black dot dynamisch en ondersteunt de rug 
ook bij draaiende en zijwaartse bewegingen.

Similarmechaniek. Optimaal afgestemde mecha-
nische veren zorgen tijdens het dynamisch zitten 
voor een bijzonder evenwichtig, lichaamssyn-
chroon bewegingsverloop. De rugleuning blijft 
permanent in contact met het bovenlichaam. 

Sedo-Lift-mechaniek. Ook in de laagste positie 
garandeert de wereldwijd gepatenteerde zithoogte-
verstelling een zachte, de rug ontzienende vering als 
de gebruiker gaat zitten. Een stalen veer vangt de 
schok van het zitten op. Het vastzetten gebeurt via 
ventielen in het oliebad. De gasveer wordt zo ontlast 
en heeft daarom zeer een lange levensduur. Volgens 
de Sedus-garantievoorwaarden gedurende 30 jaar.



Klassiek stofferingscomfort:  
Sedus black dot. 
De Sedus black dot slaat met zijn comfortabele 
stoffering altijd een goed figuur. De geraffineerde 
stofferingstechniek en de perfecte afwerking 
accentueren het hoogwaardige karakter van deze 
stoelfamilie. 

Ademend. Zitting en 
rugleuning zijn aan de 
zijkant luchtdoorlatend 
voor een aangenaam 
zitklimaat.

Lendensteun. De 
individueel tot 80 mm 
in hoogte verstelbare 
lendensteun is licht en 
intuïtief te bedienen. 

Zitneigverstelling. 
Indien gewenst kan de 
neiging van de zitting 
met tot wel 4 graden 
worden veranderd.  

Schuifzitting. De 
gepatenteerde zitneig-
verstelling kan afhan-
kelijk van de beenleng-
te met tot wel 60 mm 
worden ingesteld, 
zowel naar voren als 
naar achteren. De zit-
ting kan dus niet alleen 
worden vergroot, maar 
ook verkleind. 
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Transparante lichtheid: 
Sedus black dot net. 

De Sedus black dot net heeft dankzij het luchtige, 
ademende membraan in de rugleuning bijzonder 
slanke en lichte uitstraling. De bespanning zorgt 
hierbij voor een optimale drukverdeling die is 
aangepast aan het individuele lichaamsgewicht.

Zitneigverstelling. 
Met tot wel 4 graden 
verstelbaar en zorgt 
dus voor een licht naar 
voren neigende zitting. 

Schuifzitting. Dankzij 
de zitdiepteverstelling 
tot wel 60 mm houden 
de bovenbenen bij elke 
lichaamslengte opti-
maal contact met de 
zitting. De zitkom blijft 
bij elke instelling in de 
juiste verhouding tot 
de leuning en de rug 
behoudt een goed con-
tact met de leuning.

Lendensteun. Voor  
de variant met net-
bespanning is deze 
verkrijgbaar met 
hoogteverstelling 
of optioneel met 
een aanvullende 
diepteverstelling. 



Teamspelers 
met veelzijdige 
vaardigheden. 
Krachtige techniek, maximale bewegingsvrijheid, 
uniek design – de Sedus black dot draaistoelen 
hebben veel pluspunten. Hierbij horen ook de 
talloze individuele uitrustingsvarianten die 
veelzijdige toepassingsmogelijkheden op kantoor 
mogelijk maken. Als allround-stoelen onder-
steunen zij de medewerkers zodanig dat zij hun 
gehele potentieel optimaal kunnen benutten,  
en passen bovendien bij elke inrichting. 

Hoogwaardig. 
Geselecteerde 
materialen zorgen 
voor een duurzaam, 
aangenaam kwaliteits-
gevoel, zowel haptisch 
als optisch. 

Comfortabel. De 
neksteun is in hoogte 
en diepte instelbaar en 
ontlast de schouders. 
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Werken en  
bespreken in 
hetzelfde design. 
Aangevuld wordt het Sedus black dot programma 
door comfortabele conferentie- en bezoekers-
stoelen in een uniform design, ongeacht of u nu 
kiest voor de zachte uitstraling van de gestof-
feerde versie of de charmante lichtheid van de 
netvariant. U kunt kiezen uit vierpoot- en slede-
modellen. Zo kan de kantoorinrichting uniform 
en tegelijkertijd variabel worden vormgegeven. 

Flexibel. De vierpoot-
modellen zijn 5-voudig 
stapelbaar, de slede-
modellen indien 
gewenst ook, zowel als 
beklede of netvariant.



495

690

20
0 

- 3
10

400 - 460

690 - 750

40
0 

- 5
20

62
0

14/15

black dot 24, bureaustoel  
met extra sterke punten. 
black dot en black dot net worden gekenmerkt door de dorsokine- 
tische rugleuning en bieden daarmee een maximale bewegingsvrijheid.  
De black dot 24 staat gereed voor gebruik voor personen met een  
lichaamsgewicht tot 150 kg. Deze speciale uitvoering van de bureaustoel 
black dot voldoet ook aan de hoge eisen die gesteld worden aan het  
gebruik op 24-uurs werkplekken, bijvoorbeeld in controlrooms of ont-
vangstgedeelten. black dot 24 bezit standaard over een schuifzitting  
met een dikker en breder zitkussen, het Similarmechaniek met versterkte 
veren en verstelbare 3D-armleuningen.



Draaistoel met middelhoge, gestoffeerde 
rugleuning, 3-D verstelbare armleuningen, 
aluminium voet wit aluminium 

Draaistoel met normaal hoge, gestoffeerde 
rugleuning, in hoogte verstelbare armleu-
ningen, aluminium voet zwart

Draaistoel met hoge, gestoffeerde rug-
leuning, neksteun, 3-D verstelbare arm-
leuningen, aluminium voet gepolijst

Draaistoel met membraanbespannen rug-
leuning, neksteun, in hoogte en diepte 
verstelbare lendensteun, 3-D verstelbare 
armleuningen, aluminium voet gepolijst 

Sledemodel met gestoffeerde 
rugleuning, frame verchroomd 
(optioneel stapelbaar)

Vierpoot met gestoffeerde rugleuning, 
frame verchroomd (stapelbaar) 

Draaistoel met membraanbespannen  
rugleuning, in hoogte verstelbare  
lendensteun, in hoogte verstelbare arm-
leuningen, aluminium voet gepolijst 

Sledemodel met membraanbespannen  
rugleuning, frame verchroomd  
(optioneel stapelbaar)

Vierpoot met membraanbespannen  
rugleuning, frame verchroomd  
(stapelbaar) 

black dot 24 met hoge, gestoffeerde 
rugleuning of rugleuning met membraan-
bespanning, schuifzitting met een dikker 
en breder zitkussen, Similarmechaniek 
met versterkte veren en verstelbare 
3D-armleuningen, gebruikersgewicht  
tot 150 kg

Kleurenspel. De membraan voor de Sedus 
black dot net is in vijf aantrekkelijke 
kleuren verkrijgbaar die op de stof- 
collectie Fame zijn afgestemd. Zo kunnen 
zitting en rugleuning optimaal op elkaar 
worden afgestemd.   

Meer informatie en planningsgegevens kunt u downloaden onder: www.sedus.com
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L		standaard  		l		optioneel

  black dot net  black dot black dot
  Draaistoel  Draaistoel 24 Vierpoot Sledemodel
Zitmechanieken  
Similarmechaniek L	 L	 L
Similarmechaniek met zitneigverstelling  l	 l

Techniek in de rugleuning
In hoogte verstelbare lendensteun L	 L	 L
In diepte verstelbare lendensteun l	 	 l
Verstelbare aanleundruk  L	 L	 L

Zithoogteverstellingen  
Sedo-Lift-mechaniek L	 L	 L
Gasveer l	 l

Framevarianten
Aluminium voet met poedercoating in zwart L	 L	 L
Aluminium voet met poedercoating in witaluminium l	 l	 l
Aluminium voet gepolijst l	 l	 l
Stalen frame met poedercoating zwart    L L
Stalen frame met poedercoating in witaluminium    l l
Stalen frame verchroomd    l l

Modelkleur (mechaniek en kunststof delen)
Zwart L L L L L

Armleuningen
Zonder armleuningen l l l l 
In hoogte verstelbare armleuningen  L	 L	
2-D verstelbare armleuningen l	 l	
3-D verstelbare armleuningen met softtouchopdekjes l	 l	 L
3-D verstelbare armleuningen met gel opdekjes l	 l	 l
3-D verstelbare armleuningen met leren opdekjes l	 l l
Armleuningen met kunststof opdekjes    L	 L

Uitrustingen
Hoogte verstelbare neksteun l	 l	 l
Kleerhanger l	 l	 l
Schuifzitting (met 60 mm diepteverstelling) l	 l	 L
Rugleuning met membraanbespanning L	 	 L	 L	 L
Afwijkende bekleding voor gestoffeerde leuning  l	 l	 l	 l
Harde wielen voor zachte vloeren L	 L	 L
Zachte wielen voor harde vloeren  l	 l	 l
Roestvrijstalen glijders    L
Kunststof glijders of viltglijders    l l 	
Stapelbaar (tot en met 5 modellen)    L l	



.

Bedrijf:

– DIN EN ISO 50001

– DIN EN ISO 9001

– DIN EN ISO 14001

–  EMAS III getest 

milieumanagement

–  Gecertificeerd  

GRI-rapport

Sedus werkt wereldwijd 

volgens de principes van 

het UN Global Compact voor 

mensenrechten, arbeids-

normen, milieubescherming 

en corruptiebestrijding.

black dot net & black dot:

– Made in Germany

– Geteste veiligheid

– Ergonomie getest

– Greenguard

– Quality Office

– AGR

Een aanwinst voor bedrijf, 
mens en milieu. 
Sedus streeft ernaar van het werken op kantoor steeds een winstgevende belevenis te 
maken. Ten behoeve van het welzijn van zijn medewerkers en het bedrijf. Deze missie 
is in de bedrijfsprincipes verankerd en heeft betrekking op alle aspecten die voor het 
kantoorwerk belangrijk zijn.

Place 2.5 staat voor de nieuwe kantoorcultuur van het productieve welzijn. Perfecte 
ergonomie, functionaliteit en arbeidsomstandigheden vormen de basis. Design, licht, 
akoestiek, klimaat, lucht en nog veel meer zijn daarvan een onderdeel. Het resultaat 
is een kantooromgeving, waarin mensen graag en daarom productiever werken. 

Sedus denkt integraal en klantgericht: bedrijven hebben tegenwoordig meer nodig 
dan alleen kantoormeubilair. Zij hebben behoefte aan oplossingen ter bevordering 
van efficiënte werkprocesen. Gewenst zijn toekomstgerichte kantoorwerkomgevingen 
die overeenkomen met de bedrijfscultuur. Naast een uitgebreid en flexibel lever-
programm levert Sedus ook adviezen en een planningsservice. 

Kwaliteit en duurzaamheid zijn per slot van rekening al meer dan 140 jaren de pijlers 
onder het bedrijfssucces van Sedus. Naast een werkwijze die resources ontziet, op 
recycling gericht productdesign, ecologisch geteste materialen en energiebewuste 
productie telt daarbij vooral één ding: de duurzame kwaliteit van de producten –  
immers niets is beter voor het milieu. Meest recente voorbeeld: de innovatieve 
laserrand. Alle producten die het embleem „lasered by Sedus“ dragen, garanderen  
een naadloze randafwerking op het hoogste niveau. De esthetische en materiaal-
technische voordelen zijn indrukwekkend: onberispelijke schoonheid, robuuste 
duurzaamheid en een pluspunt voor het milieu. 

Meer informatie op www.sedus.com
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