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Vítejte v place 2.5 – 
v nové kancelářské kultuře
v tvůrčí pohodě
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place 2.5 představuje svět, který nabízí stejné sti-

mulující hodnoty jako ona místa, kde se lidé těší ze 

skutečného pocitu pohody. Svět, který povzbuzuje 

zaměstnance společně a dobře pracovat  

a rozvíjet vynikající myšlenky. Rovněž studie Fraun-

hofer dokládají, že díky tomu lze zvýšit produktivitu 

v kanceláři až o 36 procent. Firma Sedus vyvinula 

tuto koncepci budoucnosti a nepřetržitě ji rozvíjí. 

Proč? Protože firma Sedus se zavázala přetvořit 

navždy práci v kanceláři do užitečného zážitku, 

který přispívá k pocitu spokojenosti firmy i jejich 

zaměstnanců. Více informací, nápadů a inspirativní 

magazín Vám nabízí fórum www.place2point5.com.



Dnešní firmy stojí díky dalekosáhlé inter- 
nacionalizaci trhů před zásadními těžkými  
výzvami mnohem více než před několika roky.  
Rámcové podmínky jsou stále komplexnější, 
konkurenční tlak se nesmírně zvyšuje, množství 
informací narůstá, tempo vývoje nových myšlenek 
a řešení se stále zrychluje. Jednotlivý vědní obor 
nebo oddělení už nemůže zdaleka tento 
požadavek zvládnout. Pouze díky intenzivní 
komunikaci, síťovému propojení přesahujícímu 
jednotlivé obory a prvotřídní týmové spolupráci 
mohou firmy úspěšně řešit své komplikované 
úkoly.

Dokonce ve věku internetu zůstává osobní 
rozhovor tváří v tvář vhodným a účinným 
způsobem komunikace. Protože pouze v přímém 
rozhovoru můžeme okamžitě odpovědět na 
otázku, rychle vyjasnit nedorozumění a získat 
zpětnou vazbu. Intonace, mimika a gestikulace 
jsou přitom důležitými signály.

V tvůrčím rozhovoru se jednotlivé myšlenky  
a nápady mohou dále rozvíjet. Povzbuzující roli 
hrají také emocionální aspekty: kdo už někdy 
nezakusil chvíli, kdy ty nejcennější nápady vzni-
kaly společně s ostatními v uvolněné a zábavné 
atmosféře.

Firemní komunikace má mnoho tváří; od dobře 
naplánovaného shromáždění až po nenucenou 
společenskou konverzaci, od intenzivního rozho-
voru na pracovišti až po velkou konferenci 
ředitelů, od uvolněné výměny nápadů až po cílené 
předávání vědeckých poznatků. S rozsáhlou 
odbornou znalostí, komplexním přístupem  
a inteligentními výrobními systémy vyvíjí firma 
Sedus takový kancelářský svět, který poskytuje 
nejlepší možnosti k využití těchto stránek.
 

Přímý rozhovor se nedá  
ničím nahradit.

Vědci říkají, že výsledkem úspěšného evolučního vývoje lidstva je 
schopnost spolupracovat a dorozumívat se. Tato teorie platí nejen 
pro konkurenci mezi druhy, ale i pro globální konkurenci, které dnes 
musí firmy čelit. 
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nepochybně spolu o tom zaměstnanci firmy 3M 

hodně mluvili, když chemik Spenser Silver během 

svých pokusů objevil nové super lepidlo. Vyvinul ma-

teriál, který nabízel dobré lepící vlastnosti, ale mohl 

být i lehce odloupnut. Naštěstí! Protože kancelářská 

šeptanda vnukla Silverovu spolupracovníkovi Artu 

Fryovi skvělý nápad: použil odnímatelné lepidlo na 

poznámkové lístky ve svém zpěvníku chrámového 

sboru a tak se zrodily nalepovací poznámkové bločky 

„Post-it®“ a rychle dobyly všechny kanceláře světa. 

Pozoruhodný příběh úspěchu, který právě ukázal, 

jak důležitá je podniková komunikace. Tato brožura 

ukazuje, jak může být navržen kancelářský svět, aby 

podporoval komunikaci cíleným a dobře fungujícím 

způsobem.   



6/7

002

008

024

034

042

054

Obsah

 konference Kultura firemních  
schůzí je důležitým činitelem úspěchu. 

 seminář Firma jako stále se 
vzdělávající organizace potřebuje multifunkční 
řešení, které umožní předávání vědomostí.

 pracoVišTě Také kancelářské 
pracoviště musí umožňovat týmovou práci  
a podporovat komunikaci.

 mísTa seTkání Při informativní 
diskusi se rodí nápady a vyměňují se důležité 
informace.

 meDiáLní Technika Rychlý,  
nekomplikovaný přístup k moderní mediální 
technice podporuje komunikaci.

 Úvod

 Konference

 Seminář

 Pracoviště

 Místa setkání

 Mediální technika



Konference1

1 Setkávání se za účelem porad, jednání a dosahování 
rozhodnutí patří k nejzákladnějším formám lidské 
komunikace.

Konference
Jednání 
Týmová porada 
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Poradit se s ostatními a diskutovat o strategických otázkách, 
hovořit o různých postupech, hledat řešení a pokoušet se dosáhnout 
rozhodnutí – dnešní vědečtí pracovníci tráví většinu času při mnoha 
kolech jednání. Tomu odpovídá důležitost infrastruktury, která je pro 
to ve firmě určená. Od reprezentativního konferenčního prostoru pro 
okruh vedení k multifunkčně využitelným zónám pro projektové schůze 
s mnoha variantami komunikace. 
Prostory, vybavení a mediální technika musí být ekonomicky projekto-
vány a efektivně organizovány. Stejně významné jsou kvalitní ná- 
vrhy kanceláří, pokud chceme, aby lidé ze sebe vydali při jednáních to 
nejlepší a dosahovali společně optimálních výsledků. Ergonomie  
a funkčnost, flexibilita a variabilita, ale také komfort a inspirace – to 
vše jsou požadavky na návrhy kancelářského nábytku, které nabízejí 
dokonalé předpoklady pro úspěšná jednání.



Správná rozhodnutí  

činěná proti správnému 

horizontu. Systém stolů 

Sedus mastermind pro 

vedoucí pracovníky –  

s otočnými křesly.
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Rostoucí komplexnost požadavků na firmy 
vyžaduje, že odborníci vzrůstající měrou pracují  
a dělají společná rozhodnutí.To znamená, že kon-
ference, dokonce na úrovni vrcholového vedení, 
zabírají větší část pracovní doby.
Zajištění hospodárného a účelného využití času 
má tedy větší důležitost než kdykoliv předtím. 
Správné, to je „šité na míru“, funkční a ergo-
nomicky navržené konferenční prostory hrají 
klíčovou roli k dosažení tohoto cíle. Konferenční 
prostory jsou rovněž reprezentačními prostory,  
v nichž je viditelně vyjádřena firemní kultura. 
Proto velkou roli hrají také vizuální ztvárnění, 
design, kvalita materiálu a barvy. 

Úspěšná  
a reprezenta-
tivní koncepce  
konferencí. 

sedus mastermind  
ve tvaru otevřeného V 
s integrovanou mediál-
ní technikou, ideální 
pro středně velké kon-
ference s prezentacemi 
a přednáškami.



Společně jsou lidé 

kreativnější.

Obdélníkový stůl 

Sedus mastermind 

s houpacími židlemi 

silent rush. 

sedus mastermind  
nabízí také v kompakt-
ním obdélníkovém 
tvaru dostatek místa 
a pocit svobody 
pohybu. 

Velikost a tvar konferenčních prostorů ve firmě jsou většinou velmi různé. 
Aby bylo možno realizovat pro každý případ správné řešení, používají se 
takové systémy, které je možno přizpůsobit podle různých požadavků  
a současně, které zaručují vizuálně sladěný vzhled. Proto program stolů 
Sedus mastermind nově přichází s jednotlivými a modulovými stoly, které se 
dají libovolně uspořádat do velkých reprezentativních konferenčních sestav. 
Programovatelná konstrukce umožňuje také jednoduché,  
ekonomické, na míru střižené uspořádání stolů. 

Elegantní řešení: 
Sedus mastermind. 
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sedus mastermind 
fold pro flexibilní 
jednotlivé použití nebo 
jako součást většího 
uspořádání. 

Skládací stůl Sedus mastermind fold má jednu velkou výhodu:
v případě potřeby je rychle na místě, ale současně i rychle odstraněn, 
pokud už není potřeba. Kromě toho se hodí jako flexibilní doplněk statických 
konferenčních sestav. Hladce fungující mechanika a rovněž bezproblémové 
začlenění síťových přípojek jsou u výrobků firmy Sedus samozřejmostí. 
Díky jedinečnému systému Sedus-Securelock jsou stolní desky při odklopení 
automaticky zaaretovány před uzavřením, aby tak byla zajištěna absolutní 
bezpečnost při manipulaci. 

Velká svoboda: 
Sedus mastermind fold.



Promyšlené systémy 

se přizpůsobí. 

Systém stolů Sedus 

high end a otočná  

židle of course.

Funkčnost a estetika:
Sedus high end.



14/15

sedus high end ve 
tvaru člunu umožňuje 
vizuální kontakt mezi 
všemi zúčastněnými 
při celkem malých 
prostorových nárocích. 

sedus high end ve 
tvaru u je velkolepé 
uspořádání pro konfe-
rence orientované na 
prezentace a diskuse.

sedus high end 
v uspořádání tabule 
lze libovolně 
prodloužit.

Inteligentní řešení variabilně využitelných 
jednacích prostorů jsou systémové stoly s různými 
základními tvary, které je možno uspořádat podle 
prostorové situace a počtu zúčastněných a které 
lze také rychle a snadno bez nářadí postavit, 
rozebrat nebo přestavět. V ideálním případě jsou 
židle stohovatelné nebo se dají využít jako 
kancelářské otočné židle na kolečkách také na 
pracovišti. Vše by mělo být sladěno s ostatním 
vybavením kanceláře tak, aby bylo dosaženo 
jednotného vizuálního vzhledu rovněž při 
vícenásobném využití.



Flexibilita je 

uskutečnitelná. Systém 

konferenčních stolů 

Sedus talk about 

a houpací židle match. 

Variabilita a flexibilita jsou hlavními požadavky 
na konferenční nábytek pro různorodé dění ve 
firmě. Sedus talk about zde proto poskytuje 
úžasně jednoduchá a zároveň konstrukčně 
optimálně promyšlená řešení. 
Nohy stolu se mohou demontovat nebo sklopit. 

Jednoduše logické:
Sedus talk about.

Stoly lze bez použití nářadí a bez zdlouhavého 
sešroubovávání spojit pomocí kruhových 
segmentů, takže v krátké chvilce může být 
sestaveno a zase rozmontováno množství různých 
sestav stolů.

sedus talk about
sestava obdélníkových 
a kosočtvercových 
stolů poskytuje komu-
nikativní eliptický tvar.
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bez nářadí.   
Nohy stolu lze podle 
jednotlivých provedení 
jednoduše demontovat 
nebo jednotlivě sklopit 
krátkým otočením. 
Také noha tvaru T se dá 
sklopit v několika málo 
sekundách. Sestavení 
pak funguje stejně 
jednoduše a bez 
použití nářadí. 

sedus talk about ve 
tvaru o pro optimální 
komunikační 
podmínky také při 
větších konferencích. 

ušetřit místo. 
Sklopené stoly 
potřebují málo 
skladovacího místa.

Komfort nezatěžuje 

hlavu. Systém stolů 

Sedus talk about 

a houpací židle 

open up. 



Čím déle trvá porada, čím zajímavější je pořad 
jednání, tím důležitějším se stává komfort, který 
zbavuje stresu a napětí.U systému Sedus four 
connects se o to starají nápadné, středově 
umístěné nohy z litého plastu. Umožňují vytvoření 
dlouhých přečnívajících sestav a nabízejí spoustu 
volnosti nohám sedících a možnost pohybu všech, 

Nápadná dokonalost: 
Sedus four connects.

kteří sedí u stolu. Tak jako všechny konferenční 
systémy stolů firmy Sedus přesvědčí také Sedus 
four connects svou mimořádnou schopností 
přizpůsobit se. Stoly se dají postavit bez pomoci 
nářadí, dají se rozšiřovat a měnit od jednacího 
stolu pro čtyři až po sestavy pro větší konference 
a mnoho zúčastněných. 
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kombinovat. 
Pomocí spojovacích 
desek stolů a jedno-
tlivých podstavců lze 
vytvořit také mnoho-
tvárné konferenční 
sestavy. 

sedus four connects 
ve tvaru tabule 
v tabulovém 
uspořádání je obzvlášť 
komfortní díky 
velkému prostoru pro 
nohy sedících. 

sedus four connects 
ve tvaru čtyřúhelníku 
je vhodný pro 
přátelskou 
diskusi a větší 
počet zúčastněných. 

sedus four connects 
pro čtyři pro důvěrná 
jednání v úzkém 
kruhu. 



Protože potřeba porad pracovních týmů je velká, 
měly by postačit trvale využitelné prostory nebo 
zóny pro malé skupiny s maximálně osmi 
zúčastněnými, které odpovídají velikostí běžnému 
týmu. Pro tyto případy se doporučují jednotlivé 
stoly Sedus ze všech nábytkových programů. 
Mohou být, obdélníkové, čtvercové, troj-
úhelníkové, kulaté nebo ve tvaru člunu,  

Vytvořit základ pro 
inspirativní týmové porady. 

samostatný stůl 
sedus invitation ve 
tvaru člunu dokonalý 
pro zlepšení komuni-
kace.

to záleží především na prostorové situaci  
a využitelné ploše. Židle lze použít konferenční 
nebo návštěvnické, v úvahu přicházejí také otočná 
křesla. Poslední výhoda je v tom, že prostor může 
sloužit v případě potřeby jako přechodné 
pracoviště. Uvolněný pocit z komfortu a nad-
standardní atmosféra jsou důležité předpoklady 
pro úspěšnou týmovou práci. 



samostatný stůl 
sedus invitation 
ve tvaru kruhu 
jako příslovečný 
kulatý stůl, vlastně 
nejdemokratičtější 
tvar stolu. 

samostatný stůl 
sedus temptation, 
podobně jako kruh 
podporuje čtvercový 
tvar diskusi bez 
hierarchie. 

Podrobné informace 
získáte v jednotlivých 
brožurách k výrobkům.

mastermind 
high end 
talk about 
four connects 
invitation 
temptation four



Konferenční řešení à la Carte 

mastermind

skládací stoly v kom-
binaci, 2,8 x 2,4 m,  
10 osob

skládací stůl ve tvaru 
člunu, 2,8 x 1,2 m,  
8 osob

sestava ve tvaru 
člunu, 3,85 x 1,25 m,  
10 osob

sestava ve tvaru 
ringu, 4,5 x 3,7 m,  
18 osob

sestava ve tvaru 
ringu,  
ø 6 m,  
24 osob

kosočtvercová 
sestava, 7 x 3,87 m,  
18 osob

sestava ve tvaru V,  
4,75 x 4,45 m,  
12 osob

talk about 

kruhová sestava, 
ø 1,6 m,  
6 osob

sestava ve tvaru 
ringu, 4,8 x 2,4 m,  
14 osob

osmiúhelníková 
sestava,  
3 x 1,6 m, 
10 osob

oválná sestava,  
3,2 x 1,6 m,  
10 osob
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Sedus nabízí na výběr široké spektrum variabilních systémů 
konferenčního nábytku. Tak lze vytvořit v souladu s jakýmkoliv 
požadavkem tu správnou sestavu stolů a vhodných židlí, která 
nabízí optimální řešení ve vztahu k prostorovým poměrům, 
počtu zúčastněných, komunikačním požadavkům a k vizuálním 
a reprezentačním nárokům. 

high end

obdélníková sestava,  
4 x 1,2 m,  
10 osob

sestava ve tvaru u,  
3,4 x 2,5 m,  
8 osob

four connects

Jednotlivé stoly ve 
tvaru člunu, 4 x 1,3 m,  
10 osob

samostatný stůl ob-
délníkový, 2 x 1,2 m,  
4 osoby

sestava ve tvaru 
ringu, 3,8 x 3,8 m,  
16 osob

obdélníková sestava,  
4 x 0,9 m,  
10 osob

temptation fourinvitation

Teamtable čtvercový,  
1,6 x 1,6 m,  
8 osob

samostatný stůl 
kruhový, ø 1,6 m,  
6 osob

samostatný stůl 
oválný, 3 x 1,2 m,  
8 osob

samostatný stůl ve 
tvaru člunu, 4 x 0,9 m,  
6 osob



Seminář2

Variabilní systémy
Personal desk
Doplňkový nábytek
Uspořádání

2 Neustále zlepšovat kvalifikaci zaměstnanců dnes patří 
 k zásadním úkolům firmy zaměřené na úspěch. 
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 Firmu je třeba chápat jako neustále se vzdělávající organizaci, 
to je dnes již dostatečně známo. Prosazení tohoto poznatku 
do praxe však je a zůstává výzvou. Také pro projektování kanceláří.
Neboť pryč jsou časy, kdy další vzdělávání a cvičení byly především 
odsouvány někam jinam. Vzdělávací procesy se dnes musí konat ve 
velké míře ve firmě samotné, musí být rychle realizovatelné, musí být 
blízko pracoviště a začleněné do všedního pracovního dne. 
Formy vzdělávání jsou přitom ale velmi různorodé, vždy podle 
zúčastněných, cíle vzdělávání a stupně aktivity mezi členy. 
Přednáška, školení, cvičení, seminář, workshop – mnohotvárnost  
metod je velká, stejně jako mnohotvárnost médií. Vyžaduje to  
inteligentní, vysoce pružné návrhy prostoru a vybavení nábytkem, 
které se dají mnohostranně využít. Musí odpovídat oprávněným  
ekonomickým požadavkům na optimalizaci plochy a omezení nákladů, 
přitom však také musí vytvářet atraktivní a inspirující prostředí,  
v němž se lidé rádi a motivovaně učí. 
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6

39

frontální přenos 
vědomostí. 
Stoly z programu 
no limits firmy Sedus 
mohou být řazeny 
do řad. 

Variabilní systém:
Sedus no limits. 
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interaktivní 
workshop. 
Pro práci ve skupině 
si mohou účastníci 
sami přemístit stoly 
a židle. 

Sklopit, otočit, zatlačit, naskládat – to jsou vlastnosti nábytku firmy Sedus, 
který je navržen pro vzdělávací akce. Protože firemní vzdělávací prostory jsou 
zpravidla využívány multifunkčně a navíc by vybavení mělo podporovat 
různorodost metod moderní výuky. Rychlá přizpůsobivost, vysoký stupeň 
pohyblivosti a skladnost s minimálními nároky na úložný prostor, to jsou 
speciální požadavky na stoly, židle a doplňkový nábytek.
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mobilní využití.
Pojízdné stoly se 
sklopnými deskami se 
ideálně hodí pro různé 
studijní situace. 

Flexibilní průvodce vzděláváním:
Sedus personal desk.
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proměnlivé držení 
těla při práci. 
S optimálním výškovým 
nastavením se změní 
Sedus personal desk 
na běžný stůl.

Stolem personal desk vyvinula firma Sedus 
mimořádně praktický stůl, který přináší speciální 
vlastnosti pro flexibilní využití. Dá se použít 
jednotlivě nebo se může spojit s ostatními stoly. 
Deska stolu je individuálně výklopná, dá se 
souvisle spojit i několik stolů. 



statické

Kompletní vybavení pro 
dokonalý průběh semináře. 
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Vedle stolů a vhodných židlí je pro úspěšné 
provedení semináře nebo školení potřeba celá 
řada užitečného doplňkového nábytku jako jsou 
flip charty, korkové tabule a mobilní stolky pro 
přednášené materiály a média. 
Proto firma Sedus nabízí široký program 
promyšlených komponentů. 

F l e x i b i l n í

korková tabule, 
paraván a šatna.   
Ideální jako prostorový 
předěl s doplňkovými 
funkcemi.

flip chart  
a whiteboard. 
Pracovní prostředky, 
které jsou stabilní, ale 
zároveň se dají lehce 
přemístit. 

server a řečnický pult. 
Kompletní program 
nábytku pro semináře 
je vytvořen jako  
celistvá řada.

Jsou vždy podle použití statické nebo jsou 
opatřeny kolečky, jsou skládací a nastavitelné, 
a když už nejsou potřeba, dají se dobře ukládat. 
Důležitá je také vysoká kvalita materiálu 
a designu, jimiž firma dává najevo vážnost, 
se kterou přistupuje ke vzdělávání. 
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Heslem nábytkového programu firmy Sedus je 
multifunkčnost. Právě toho využívá při
organizaci seminářů, školení a přednášek. 
S robustními, odolnými stoly a doplňkovým  
nábytkem lze snadno realizovat a rychle měnit 
všechny myslitelné sestavy. S nimi se dají kom-
binovat prakticky všechny židle z výrobkového 
portfolia firmy Sedus. Ideální jsou ergonomicky 
optimalizované návštěvnické a konferenční židle, 
které se dají stohovat nebo zasunout do sebe 

Zasouvání šetří 
místo. Jako alter-
nativa se hodí židle, 
které se dají skladovat 
vzájemně do sebe 
zasunuté.

stohování šetří místo.  
Maximálně variabilní 
jsou stohovatelné 
židle. 

Víceúčelový stůl. 

Stohovatelný 

bistro-stůl 

z řady Sedus 

meet table. 
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a následně spojit do řad. Houpací židle díky své-
mu odpruženému rámu poskytují obzvlášť pohodl-
ný komfort sezení. Otočná křesla na kolečkách 
nebo s kluzáky se doporučují pro vysoce inter- 
aktivní akce s velkou mobilitou. Nábytek pro 
semináře by měl být vybírán tak, aby se hodil 
k ostatnímu kancelářskému nábytku. Tím je 
umožněno variabilní využití pro jednání nebo 
dočasné projekty – případně přechodná 
pracoviště.
 

Podrobné informace 
naleznete v brožurách 
k jednotlivým výrobkům.

meet chair & table
no limits
temptation four

Je-li třeba, může se 

prostor pro semináře 

rychle proměnit na pro-

jektový prostor. Sestava 

stolů Sedus temptation 

four a židlí  meet chair.

Pro přednášky, zákaz-

nické akce nebo firemní 

schůze. Židle Sedus meet 

chair spojené do řad. 



Pracoviště3

Benchworking
Spontánní diskuse
Jednání v kanceláři 

3 Čím důležitější je pro firmu práce po síti, tím intenzivněji 
 by měla být podporována komunikace také na jednotlivých 

pracovištích.
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Interakce a komunikace dnes formují stále více všední  
pracovní den v kanceláři. Zaměstnanci musí mezioborově spolu-
pracovat s ostatními, dělit se o znalosti a snažit se vyhnout ztrá-
tám informací, musí řešit problémy ve dvou nebo v týmu. 
Vedoucí síly musí iniciovat a řídit komunikační procesy a tráví tak 
více než 80 procent své pracovní doby v rozhovorech tváří v tvář 
se svými spolupracovníky. Co to všechno znamená pro organizaci 
kanceláře? 
Bezprostřední výměna názorů s kolegy vzniká obvykle spontánně 
přímo na pracovišti. Musí zde k tomu být pohodlné místo pro 
jednoho nebo dva kolegy, v ideálním případě zařízené tak, aby 
ostatní v kanceláři nebyli rušeni. Kromě toho jsou potřeba flexi-
bilní, rychle a jednoduše využitelné kancelářské zóny, které se 
nabízejí ke krátkým týmovým poradám. Vedoucí pracovníci by se 
měli důsledně zaměřovat na tyto komunikativní úlohy  
a kooperativně poskytovat možnosti pro projednávání týmových 
problémů.



Benchworking je 

nejkomunikativnější 

forma organizace 

kanceláře. Systembench 

Sedus invitation a židle 

silent rush. 

Týmová práce znamená 

komunikaci. Zdvojený 

pracovní stůl Sedus 

temptation twin  

s clonícím předělem  

a židlemi match up. 
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Stále více firem přichází na chuť týmové práci 
po síti, která pomáhá rozvoji nových myšlenek 
a inovativních řešení problémů, které se už 
dávno s úspěchem neřeší pouze v explicitně 
kreativních oborech. Takto změněné pracovní 
procesy přímo působí na organizaci kanceláře. 
Týmová práce po síti předpokládá úzký kontakt 
s kolegy, krátké postupy, intenzivní osobní 
komunikaci mezi zaměstnanci a fungující kole-
ktiv s vysokou motivací. Proto se rozvíjí trend 
od klasických kancelářských buněk a jednot-
livých kanceláří k otevřeným a flexibilním pro-
storovým uspořádáním, které jsou měřitelně 
komunikativnější. 
A konečně jsou také efektivnější v projektování 
a hospodárnější. To, že moderní, promyšlené, 
kanceláře dneška už nemusí mít nic společného 
s velkoprostorovými kancelářemi z dřívějších časů, 
dokazuje nábytkový systém firmy Sedus.
 

Úspěšná týmová práce 
potřebuje otevřenost.

neformální výměna 
vědomostí. Pracoviště 
by mělo poskyto-
vat také příležitost 
k uvolněným 
rozhovorům. 

Týmová spolupráce. 
Možnosti komunikace 
v blízkosti pracoviště 
podporují úspěch 
týmu. 

koncentrace.  
Komunikativní 
pracoviště musí podle 
potřeby umožnit také 
klid pro samostatnou 
práci.

rychlé porady.   
Přímá výměna názorů 
s kolegy zabírá dnes 
větší část pracovní 
doby. 



Žhavá informace, slibný nápad, otázka, která má 
být vysvětlena, chyba, které je třeba se vyhnout 
– mnohé příčiny vyžadují potřebu rychlé výměny 
názorů mezi kolegy z týmu.  
Otevřeně uspořádaná kancelář s vizuálním 
kontaktem, nabízí optimální podmínky pro  
příležitostné posezení na pracovišti a je inspira-
tivním místem pro setkání za účelem spontánních 
rozhovorů. 

Spontánní diskuse 
cíleně organizovaná.

Diskuse ve dvou je dnes 

jednou z nejčastějších 

forem práce v kanceláři. 

Psací stůl Sedus  

temptation twin. 
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Komunikační místo, 

kde se zaměstnanci cítí 

dobře. Sedus tempta-

tion twin, otočná židle 

na kolečkách crossline 

a sopha.

Multifunkční koncepce 

úložných prostorů  

podporuje komunikaci. 

Úložný systém  

Sedus grand slam. 



Současný pokrok v komunikaci mezi kancelářemi 
nesmí být zastaven dveřmi klasické kancelářské 
buňky. I když ze stavebních nebo jiných důvodů 
jsou stále různě používány kanceláře pro jednoho 
nebo dva zaměstnance, přesto je možno i zde  
posilovat komunikativní charakter. Proto by měly 
vedle osobních pracovních stolů existovat také 
kdykoliv využitelné možnosti, posadit se ve dvou 

nebo v malé skupině k jednání.
Zvlášť to platí pro možnost komunikace mezi 
kancelářemi vedoucích pracovníků, jejichž úkoly 
se paralelně mění podle vzrůstajícího významu 
týmové práce ve firmě. Namísto nařízení, kontrol 
a sankcí je dnešní vedení firmy především  
o motivaci, moderování, jakož i o podnětném 
chování a vedení týmových procesů.  
Krátce řečeno: mluvení a diskuse. Vzhled  
a vybavení kanceláří musí být ve shodě.
 Ke kancelářskému zařízení s důrazem na 
komunikaci patří jednací oblast ve tvaru sestav 
stolů nebo, pokud je to možné, volný stůl  
k jednání a diskusi, k tomu pak dostatečné 

Od kancelářské buňky po jednací kancelář. 

Také klasické kance-

lářské buňky mohou být 

zařízeny komunikativně. 

Pracovní stoly Sedus 

temptation c s return-

table, židle match.
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množství židlí a vhodného sedacího nábytku.  
V malých kancelářích to může být také nábytek 
pro úschovu s čalouněným potahem.  
Čím velkorysejší je kancelář, tím více je prostoru 
pro komunikační vybavení. S jedním odděleným 
jednacím stolem, sedacím nábytkem nebo 
samostatným stolem je možné podle příležitosti  
a počtu zúčastněných diferencovat atmosféru 
diskuse až ke spíše informativnímu charakteru, 
pokud chceme vést diskusi volněji.
 Podrobné informace 

získáte v jednotlivých 
brožurách k výrobkům.

invitation
temptation twin 
grand slam
temptation c

Management by com-

munication. Psací stůl 

Sedus temptation c  

s nastavením stolu pro 

jednání a sedací náby- 

tek match. 



Místa setkání4

Hlavní zóny
Odpočinkové zóny
Komunikační ostrovy
Haly

4 Nenucená diskuse podporuje zrod neobyčejných nápadů.
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 Výhody, které přináší čilá informativní diskuse ve firmě, jsou 
neocenitelné. Pokud zaměstnanci mají dostatek dobrých příležitostí 
ke spontánním setkáním a diskusím, mají z toho prospěch sociální 
vazby, podporuje se sounáležitost s firmou, ale rovněž i inovace 
a kreativita.
Kolektivy, v nichž si lidé rozumějí, také drží pohromadě. Tak může 
být taková hlavní komunikační zóna v open-space kaceláři natrvalo 
úspěšnější než nákladná opatření na týmové vzdělávání. 
V informačních kroužcích zaměstnanců se povídá o všem možném 
– a při tom se nejčastěji probírají témata související s firmou. 
Předávají se vědomosti, přijímají se informace. Volně se probírají 
nastalé problémy a při tom se nezřídka najde jejich nové tvůrčí 
řešení. Tady se relaxuje a odbourává stres. Existuje tedy mnoho 
důvodů, neponechat informativní komunikaci náhodě. Nebo také 
jinak řečeno: úspěšná neplánovaná komunikace musí být dobře 
naplánována.
 



Tržiště jako princip 
úspěchu. 

Tržiště jsou živá a oblíbená místa setkání, na 
nichž se potkávají lidé a vzájemně se dávají do 
řeči. Jak může být charakter takového klábosení 
na tržišti informativní, tak zásadní mohou být 
jeho následky. Už u starých Řeků se dělala poli-
tika na tržišti, na agoře, se vyměňovaly infor-
mace, domlouvaly se důležité otázky soužití ve 
městě. Firma, která chce tento princip využít ke 
svému prospěchu, vytváří taková tržiště pro své 
zaměstnance v kanceláři.
Havní zóny v open-space kancelářích nebo ve 
víceúčelových kancelářích se k tomu ideálně 
nabízejí. Svými servisními funkcemi jako je 
tiskárna nebo kopírka, odpočinkové zóny, čajová 
kuchyňka a prostory pro týmová jednání tvoří 
přitažlivé body, které jsou znovu a znovu 
vyhledávány. Pro co možná největší zisk z tako-
vých míst by firma měla tyto zóny umisťovat 
nejlépe v dosahu oddělení, měla by je příjemně 

a inspirativně zařídit a vybavit tak, aby lákala 
k pobytu, uvolnění a vzájemné komunikaci. 
Zařízené sedacími koutky a pultovými stoly, kom-
fortním bistro-nábytkem nebo lounge-nábytkem, 
s dobrými světelnými podmínkami 
a s kvalitním větráním a klimatizací, pokud 
možno s připojením na datovou síť nebo internet. 
Chytře navržený nábytek s úložnými prostory jako 
mnohostranný skříňový program Sedus grand 
slam přitom plní vícenásobné potřeby pro 
rozčlenění prostorů, jako je zvuková ochrana 
a místo pro setkání.
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Lákavé. Sideboard se 
pomocí čalouněného 
potahu změní na kom-
fortní pultový stůl pro 
spontánní diskusi. 

nerušeně.
Skříň s pohlcovačem 
zvuku a ochranou před 
sledováním ohraničuje 
uzavřené komunikační 
zóny. 

Skříňové prvky rozčlení 

prostor a vytvoří 

komunikační zóny. 

Systém úložných 

prostorů 

Sedus grand slam. 



Cílené využití pultových stolků, kombinované  
s vhodnými barovými stoličkami jako podporou 
při stání, to je účinné opatření na podporu 
hospodárnější komunikace v hlavních zónách.  
To jsou startovní místa pro informativní rozhovo-
ry u šálku kávy, stejně jako pro spontánní setkání 
a rychlé týmové porady. Kromě toho umožňují 
také změnu držení těla při práci a tím podporují 
zdravější práci. 

síť. Představte si  
neuronová propo-
jení, společné myšlení 
umocňuje tento princip.

Barové stoličky a pul-

tové stolky se spojovací 

deskou over easy 

z programu Sedus meet 

chair & table. 
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Pro delší pracovní přestávky se doporučují 
bistro-stoly s komfortními židlemi, které mohou 
do kanceláře klidně přivát trošku atmosféry 
pouličních kaváren. Slouží k uvolnění a tvořivému 
pocitu spokojenosti. Přispívají k tomu rovněž 
kvalitní materiály a atraktivní design, který 
harmonicky doplní prostředí kanceláře.

přestávka na 
rozhovor. Příjemný 
prostor pro 
občerstvení umožňuje 
odpočinek a ne- 
formální konverzaci. 

Základní stanoviště pro 

rozhovor na chodbě. 

Atraktivní bistro-stůl 

a židle se čtyřmi nohami 

z programu Sedus meet 

chair & table.



mnohostranné.  
Objektové židle nabízejí 
vizuální změnu a přesto 
tvoří celistvý harmonický 
obraz. 

Pro kavárnu, recepci, 

víceúčelové zóny nebo 

přednášku. Program 

objektových židlí Sedus 

olé. 



Praktický, multifunkčně využitelný objektový 
nábytek je užitečný všude tam, kde je ho potřeba, 
ať už v kantýně, jako místo setkání v hlavní zóně, 
v zónách odpočinku, v čekárnách nebo v recep-
cích. Patří sem bistro-stoly a pultové stoly, které 
se také dají využít pro jednání nebo školení. 
Kromě toho různé židle, které se vždy podle 
potřeby mohou postavit do řad a nebo se dají 
úsporně uložit. S designem, který se bez 
problémů hodí do nejrůznějších kanceláří.

užitečné. Sklopné 
mobilní sedátko–pod-
pora ve stání Sedus 
smile se může použít 
flexibilně. 

Kreativita v zařízení 

komunikačních zón 

nezná hranic. Sklopné 

mobilní sedátko-pod-

pora ve stání Sedus 

smile. 

Multifunkční 
objektový nábytek



Pro projektové prezen-

tace, týmové porady 

a učební procesy. 

Sedus temptation high 

desk s mediální stěnou.
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Stoupající požadavky na komunikaci ve firmách 
vyžadují také nová interiérová řešení. 
S temptation high desk proto firma Sedus 
vytvořila jedinečný a inovativní komunikační 
nábytek, který nabízí široké spektrum využití 
a má mnohostranné výhody. Pokud je umístěn 
v hlavních zónách open space kanceláří, případně 
víceúčelových kancelářích, v konzultačních 
centrech, v prostorech recepcí nebo okolí kantýn, 
vytváří Sedus temptation high desk ideální 

Dozrál čas pro nový 
komunikační ostrov. 

Pro rychlé porady 

a informační schůzky. 

Sedus temptation high 

desk bez mediální stěny.

komunikační ostrůvek pro rychlou týmovou 
poradu nebo jen pro malou občasnou společnost 
při kávě. Do zabudované mediální lišty se dají 
jednoduše připojit laptopy. 
Kromě toho může mít vestavěnou LCD obrazovku 
s kompletní moderní datovou a mediální 
technikou. Tak se může „high desk“ používat 
jako vysoce efektivní pracovní prostředek pro 
týmovou a projekční práci a také může být využit 
pro semináře nebo workshopy.



Uvolněné rozhovory 

jsou úspěšnější.

Halový nábytkový 

systém Sedus sopha.

Ty nejlepší nápady 

vznikají tam, kde 

se lidé cítí dobře. 

Sedus sopha. 
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Podrobné informace 
získáte v jednotlivých 
brožurách k výrobkům.

grand slam
meet chair & table
olé
smile
temptation twin 
sopha
visvall

Clony, které se dají 

kdykoli posunout 

nebo obrátit. 

Stěnový dělicí systém 

Sedus viswall.

Pro novou komunikační kulturu. 
Další novodobý prvek v kanceláři je atraktivní halový nábytek pro informační 
komunikaci a rozhovory tváří v tvář, který dýchá útulností a vytváří stimulu-
jící kvalitu místa, na němž se člověk cítí dobře. Dá se použít v open space 
prostředí, ale udělá dobrou službu také v reprezentativní kanceláři 
vedoucího. Hodí se k němu také praktické dělicí stěny, které nabízejí vizuální 
a zvukové clonění a mohou být podle potřeby použity pro vytvoření zóny 
k důvěrnému rozhovoru. Jsou mobilní a obzvlášť flexibilní: pomocí otočných 
lamel se lze zcela podle přání rychle postarat o úplné nebo částečné 
zaclonění.



Mediální technika5

Dokonalé připojení

5 Čím je dnes technika komplexnější, tím snadnější musí 
 být vytvoření sítě, která bude optimálně podporovat 

komunikační procesy. 



54/55

Při kancelářské práci, na konferencích, při týmových jednáních  
a projektových prezentacích, na seminářích, workshopech a školeních – 
vždy a všude je požadováno připojení k datové síti. Používají-li se note-
booky, musí být obsah přenášen audiovizuálně. Dokonce i při rozho-
vorech v odpočinkových zónách může mít smysl se někdy rychle připojit 
k internetu nebo se společně na něco podívat na monitoru. K dosažení 
tohoto cíle musí být vysoce komplexní mediální technika snadno, rychle 
a bezproblémově po ruce. Také v multifunkčně používaných prostorech  
s variabilním zařízením. To má dalekosáhlé důsledky na projektování, 
ale také na nábytkové systémy, které by měly podporovat efektivní  
a úspěšnou komunikaci. Proto firma Sedus v posledních letech důsledně 
budovala s odbornou znalostí vlastní systémy mediální techniky. 



Rafinované vedlejší 

využití: Zvukově 

izolační stěna slouží 

zároveň jako projekční 

plocha. Akustická stěna 

Sedus mooia. 
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Mediální technika má dnes nejrůznější podoby 
v kancelářích a konferenčních prostorech. 
Přesto by neměla vládnout tvorbě interiéru. 
Kouzelné slůvko je integrace. V praxi to znamená, 
že nejdřív přijde ke slovu mediální technika, pak 
projekt a teprve potom nábytek. Otázkou přitom 
vždy zůstává individualita, stejně jako povědomí 
o tom, co je na trhu. Z pohledu komplexnosti 
a prudkého technického vývoje je úkolem 
dnešních odborníků udržet si přehled a zůstat 
stále na předním místě. Od roku 2010 proto Sedus 
podporuje vlastní integrované kompetenční 
centrum produktových návrhářů a designérů 
se specifickým know-how pro výkonnou mediální 
techniku, která obstojí v budoucnosti. 
Už od prvních skic a návrhů nového výrobku 
kombinuje firma Sedus excelentní know-how 
o rozmanitých technických možnostech, jejich 
přednostech a požadavcích se svou základní 
odbornou způsobilostí pro nábytkové systémy, 
a optimalizuje je v pracovních a komunikačních 
procesech kanceláře. S rozsáhlou poradenskou 
činností pak Sedus tyto integrační kompetence 
staví do služeb jednotlivých projektů kanceláří, 
seminářů a konferencí.

Nábytek se přizpůsobí médiím. 
Ne naopak. 

integrované.  
Datové a elektrické 
přípojky mohou být in-
tegrovány v pracovních  
a konferenčních 
stolech mnoha 
způsoby a jsou tak 
rychle a jednoduše 
přístupné. 

reprezentativní. 
Technika musí fungo-
vat, nemusí být ale 
bezpodmínečně vidět. 
Proto nabízí Sedus 
mnoho atraktivních 
možností a individuál-
ních řešení. 

spojené.  
Spektrum řešení 
sahá až k intuitivně 
ovladatelnému režimu 
řízení pro kompletní 
konferenční techniku. 

Podrobné informace 
získáte v jednotlivých 
brožurách k výrobkům.

mastermind
temptation twin 
mooia



Další informace získáte na www.sedus.de  
a www.place2point5.com

Zisk pro f irmu,  
lidi i životní prostředí.

Firma Sedus se zavázala přetvořit práci v kanceláři vždycky do příjemného zážitku. Pro dobro firmy  
i jejích zaměstnanců. Toto poslání je pevně zakotveno ve firemních zásadách, které jsou závazné pro 
myšlení a jednání všech lidí ve firmě Sedus. Požadavek, který zahrnuje všechna hlediska, která jsou 
důležitá pro kancelářskou práci dneška a zítřka. Firma Sedus proto stojí na kompetencích,  
komplexnosti a orientaci na zákazníka. Kvalita a trvanlivost, tak jako koncept Place 2.5.

S konceptem Place 2.5 firma Sedus rozvinula 
jedinečný a inovativní přístup – novou 
kancelářskou kulturu tvořivé spokojenosti. Zákla-
dem jsou dokonalá ergonomie, funkčnost a pra-
covní podmínky. Zasazeny do světa kanceláří,  
aby se lidé mohli cítit dobře a mohli zde rádi  
a tedy i produktivněji pracovat. Patří k tomu de-
sign, osvětlení, akustika, klimatizace, větrání  
a mnohem více.

Tak vypadá komplexní a na zákazníka orientované 
myšlení firmy Sedus. Protože firmy dnes 
potřebují nejen jednotlivý kancelářský nábytek, 
ale úplná a na míru střižená řešení pro efektivní 
pracovní procesy. Potřebují kanceláře pro  
budoucnost, které budou odpovídat firemní 
kultuře. Firma Sedus toho dosahuje komplexním, 
flexibilním výrobním programem, vyhovujícím 

firma:

– DIN EN ISO 9001

– DIN EN ISO 14001

–  EMAS III certifikovaný 

management pro životní 

prostředí

Sedus pracuje po celém 

světě podle principů UN 

Global Compact s ohledem 

na lidská práva, pracovní 

normy, ochranu životního 

prostředí a boj proti 

korupci.

Výrobky: 

– 5 let záruky Sedus 

– Ověřená bezpečnost

všem požadavkům, a rovněž službami v oblasti in-
dividuálního poradenství a projektování.

Kvalita a trvanlivost jsou konečně více než 50 let 
nosnými pilíři podnikatelského úspěchu firmy 
Sedus. Vedle pracovních postupů chránících 
přírodní zdroje, výroby zohledňující recyklační 
postupy, ekologicky testovaných materiálů  
a energeticky zodpovědné výroby platí přitom 
jedno: kvalita s dlouhou životností výrobků, 
protože nic není pro životní prostředí lepší.
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