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Všechny opravdu krásné věci mají 
něco společného: jednoduchost



Více než jedno století navrhuje a vyrábí 
firma Sedus kancelářský nábytek 
budoucnosti, s nároky na preciznost.
To, že dokonalá technologie a nejvyšší 
funkčnost nemusejí být zbytečně 
komplikované, Vám dokážeme pomocí 
systému stolů Sedus Temptation. 
Tuto generaci kancelářských stolů 
budoucnosti díky její jednoduchosti, 

flexibilitě, praktičnosti a eleganci jen stěží 
něco překoná. Může se stát základním 
kamenem pro nového uživatele nebo 
dokonale přestavitelným systémem 
pro profesionálního uživatele, pokaždé 
je však s Temptation jakékoliv zařizování 
prosté. Prostě krásné.

Design: Andreas Struppler



V dnešní době je žádaná prozřetelnost



Pouze ten, kdo se rychle dokáže přizpůsobit 
změnám a je dobře připraven 
na budoucnost, může dosáhnout svých cílů.

Sedus Temptation odpovídá tomuto duchu 
doby na sto procent. Nezáleží na tom, jakou 
se jedná výzvu nebo jaké se otevírají 
perspektivy – Temptation se přizpůsobí.

A když už se jednou změní móda, není 
to žádný problém. Protože nic není 
na Sedus Temptation více nadčasového 
než jeho prostý, tvarově krásný design. 
 



Stabilita v nové dimenzi: styčník 
systému Sedus temptation



Tajemství flexibility a stability systému tkví 
v jeho rozích a hranách. Nebo ještě lépe 
řečeno v inovativních kloubových 
spojeních. Geniálně jednoduchá a zcela 
nová rohová spojení umožňují úžasně 
snadné sestavení a zaručují zároveň 
nejvyšší stabilitu i při vysokém zatížení.

Nasadit, přišroubovat 
a je to: tak jednoduše 
vznikají individuální 
a stabilní sestavy 
stolů



Zjednodušeno na maximum – 
nejvyšší funkčnost a nejlepší design



Lehce zešikmený nosník pod hranou stolu 
je navržen pro maximální zatížení. 
Tady lze bez problémů připojit další prvky 
stolu, počítač, tiskárnu nebo jiné elementy. 
A to tak, aniž by ovlivnily stabilitu stolu. 
Dalším zlatým hřebem je nízkoprofilová 
stolní deska tloušťky 19mm. 

Není jenom extrémně lehká, ale v kombinaci 
s nosníkem dokonce předbíhá svou dobu. 
Protože Sedus Temptation odpovídá už nyní 
budoucím EU-normám, které doposud omezují 
tloušťku stolní hrany na  5cm ve prospěch 
dostatečného prostoru pro nohy





Pro všechny, kteří chtějí výš: Sedus Temptation má tři různé verze 
podnoží. S pevnou výškou 72cm, s nastavitelnou výškou od 68 do 76cm 
pomocí zašroubovatelného vřetene a s volně nastavitelnou výškou od 
62 do 85cm pomocí teleskopického systému (obrázek na levé straně).



Důsledně mnohostranný. Ať už elegantní 
stůl pro jednoho nebo komplexní 
systémové uspořádání 
– Sedus Temptation Vám umožňuje zcela 
volnou ruku při zařizování kanceláře. 
Pro zvlášť ušlechtilý vzhled : 
pracovní deska v ořechu.



Tak individuální jako sám člověk
Pracovní prostor odráží osobnost svého 
uživatele. Ať je to prostor lineární, pravoúhlý, 
puritánsky střízlivý nebo hravý, velký nebo 
malý. Kombinační možnosti jsou bez hranic.



Sen každého individualisty 
: pro možnost rozvoje 
svoboda bez hranic

Tiskárna 

Mobilní kontejner

Výškově nastavi-
telná clona



Jednotlivé perfektně sladěné prvky, jako 
například zástěny, kontejnery nebo clony, 
mohou být využity ve velkoprostorových 
kancelářích nebo open space kancelářích 
a pomohou zde přitom vytvořit dokonalé 
oázy soukromí.

Díky stabilní konstrukci a modulární technologii
 je možno vytvořit prakticky jakékoliv myslitelné 
pracovní místo.  Konfigurace stolových desek, 
které šetří místem, se dají instalovat stejně rychle 
jako celé kancelářské komplexy.

Zásuvky

Přístavný kontejner

Adaptovatelná clona

Mobilní skříň

Returntable 
(přístavný stolek)



Kabelová průchodka

Zasouvací noha stolu

Adaptér pro osvětlení

Třetí rovina

Dělicí stěna s lištou 
pro organizéry

Adaptér pro monitor



Podstavný kontejner Kabelové vedení Držák PC



Soukromá sféra bez omezení
Jednoduše upravovatelné clonící prvky 
nabízejí vytvoření prostorů pro osobní rozvoj 
a vytvářejí příjemnou atmosféru.



Perfektní řešení jak ušetřit místo a náklady.
Díky jedinečné stabilitě stolních desek 
Temptation, jejich spojovacím prvkům 
a nosníkům lze vytvořit dvojité stoly 
s velkou týmovou deskou.



Větší plocha, více místa, více komunikace.
Bez velkých nákladů lze získat větší 
pracoviště, která můžeme zakombinovat 
do jedné velké stolové desky. 
Tak vznikne jedna kompletní pracovní 
plocha pro maximální volnost pohybu 
a komunikativnější atmosféru.





Pracovní komfort i v tom nejstísněnějším 
prostoru.
Se systémem stolů Temptation dokážete 
vytvořit i na velmi malé ploše komfortní 
pracoviště pro několik osob.



Nyní už nový klasik mezi 
konferenčními stoly.
Se svým přísně jednoduchým designem 
a stabilním zpracováním se Sedus 
Temptation výborně hodí pro zařízení 
náročných konferenčních prostorů.



Stolové desky

Konferenční stoly

Returntables (přístavné stoly)

Míry jsou uvedeny v mm

Náhradní (přídavné) desky

párová pracoviště

Stolové desky přístavné stoly



B26 buk přírodní B21 buk středně hnědý B23 buk barvy ořechu

H11 javor přírodní C11 dub přírodní C17 dub mořený

E41 jasan přírodní E10 jasan bílý E46 jasan světle šedý E45 jasan černý

G11 hrušeň přírodní F31 třešeň přírodní D12 ořech přírodní D11 ořech tmavý

203 javor 103 buk K66 ořech

K69 akát 201 dub K65 zebrano*

02 arktická bílá A16 tmavě šedá*

02 arktická bílá A14 čistě bílá

105 průsvitná bílá 

119 bílý hliník 120 bílá

dýha

melamin

HDF-deska 13mm

clony plexisklo

podnož

Svoboda výběru barvy i tvaru bez 
hranic 

*pouze pro jednací stoly

A14 čistě bílá



Vášnivě pracovat. Srdcem mířit 
k přírodě.
Ke každodenní podnikatelské  filozofii firmy 
Sedus patří ekologie a ochrana životního 
prostředí. To zahrnuje naše výrobní procesy, 
naše nároky na dodavatele i proces 
zacházení s materiály. U výrobků Sedus 
Temptation klademe zvláštní důraz na 
používání ekologicky bezvadného dřeva 
a při výrobě dbáme na maximální úsporu 
energie. Kromě toho jsme přesvědčeni, 

že pro životní prostředí není nic lepšího 
než dlouhá životnost výrobků. 
Proto jsme si vytvořili naše vnitřní normy 
a zkoušky ještě přísněji, než jaké jsou 
zákonné normy. 
A proto se můžete u všech výrobků firmy 
Sedus spolehnout na jejich nejvyšší kvalitu 
a snadnou vyměnitelnost spojovacích dílů.





www.sedus.com


