
quarterback
Bureau- en bezoekersstoelen



Royale allrounder … 
Royaal en elegant: met de Sedus quarterback doet een bureaustoel zijn intrede 
welke veel ruimte toekent aan productief welzijn. Met zijn hoge rugleuning 
verschaft de quarterback veilige steun en biedt in elke positie een basis voor 
geconcentreerd werken.
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Maar niet alleen de royale rug van de quarterback overtuigt – met zijn 
dynamische lijnenspel, zijn markante silhouet en een groot aantal 
uitrustings- en kleurvarianten plaatst hij ook stilistisch onmiskenbare 
accenten. Een markante stoel, waarin men zich vertrouwd voelt: 
Sedus quarterback.

… met stijl.



Intuïtief te bedienen. Voor een snelle, eenvoudige 
instelling van zithoogte, zitvlak en rugleuning zijn  
de bedieningselementen ergonomisch aangebracht 
en voorzien van duidelijke functiesymbolen.

Heldere lijnen voor 
transparantie en 
dynamiek in het 
kantoor.
Comfortabel, royaal en toch met een opmerkelijke 
transparantie – de Sedus quarterback verenigt 
tijdloos design met een perfecte ergonomie. De 
naar voren gestrekte armleuningen onderstrepen 
de dynamische expressie van de zijlijn en 
benadrukken het hoge zitcomfort. Een kwaliteit 
die is aangevuld met doordachte techniek en 
individuele aanpassingsmogelijkheden. Alle drie 
stofferingsvarianten voor de rugleuning waaruit 
kan worden gekozen, ondersteunen daarbij niet 
alleen de rug, maar ook de elegante verschijning.

Basisarmleuningen.
In hoogte verstelbaar.

Zo comfortabel  
kan gezond zijn.  
In hoogte verstelbare 
lendensteun bij versie 
met net en slim-stof-
fering.

In hoogte en diepte 
verstelbare lenden-
steun bij versie met 
net en slim-stoffering.

In hoogte verstelbare 
lendensteun, in de 
rugleuning van de 
volledig gestoffeerde 
versie geïntegreerd.

4-D verstelbare 
armleuningen. In 
hoogte, breedte en 
diepte verstelbaar, met 
softtouch- opdekjes.

Bij gepolijste alumi-
nium voet passend met 
gepolijste koppeling.

Meer ontspannen 
werken. De in hoogte 
en schuinte verstel-
bare neksteun met 
optionele kleding- 
hanger.
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Optimale dijbeensteun. Met een zitdiepte van 
380 mm en een zitdiepteverstelling van wel  
60 mm biedt de quarterback de optimale voor- 
waarden dat het dijbeen bij elke lichaamslengte 
optimaal wordt ondersteund.

Welzijn op kantoor. 
quarterback biedt u de 
optimale steun in elke 
positie.

Individueel instelbaar. De zithelling is met vier 
graden verstelbaar, waarmee een licht naar voren 
gekantelde zitpositie mogelijk is, afgestemd op 
de persoonlijke behoeften.

Nog meer comfort.  
Royaal uitgevoerde 
wielen zijn ideaal  
voor elk soort 
vloerbedekking.



Elke speler heeft een goed team nodig. Daarom 
wordt de representatieve quarterback-bureaustoel 
begeleid door vierpootmodellen met of zonder 
wielen en door sledemodellen. Zij alle beschikken 
over stijlelementen van de quarterback-familie en 
tonen zo hun inzet voor comfort en ergonomie. 
Bijzonder duidelijk wordt dat door de typische 

rugleuningen: die zijn net zo breed als bij de 
bureaustoel en in dezelfde stofferingsvarianten 
leverbaar. Maar ook esthetisch voldoen de 
vierpootmodellen en de sledemodellen aan de 
pretenties van de quarterback-familie: het design 
verenigt transparantie met dynamiek en is 
onderscheiden met de Red Dot Award.

Rugleuning meet 
membraanbespanning 

Het nieuwe 3-D membraan 
laat licht doorschijnen, 
werkt open in de ruimte  
en beschermt de rug van 
de gebruiker toch tegen 
storende blikken.

Slim-stoffering 

De slim-stoffering 
accentueert de 
dynamische lijnvoering 
van de quarterback en 
laat zien dat hoog 
zitcomfort geen  
kwestie van dikte  
van de stoffering is. 

Volledig gestoffeerd 

In deze uitvoering 
biedt de quarterback 
het complete comfort 
van een gestoffeerd 
model, waarbij het 
geïntegreerde 
membraan een zeer 
slanke verschijnings-
vorm mogelijk maakt.

Comfortabel team.
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Uniek veelzijdig. Kleuren, 
bekledingsstoffen, frame- 
varianten – bijna oneindig 
veel combinatiemogelijk- 
heden staan voor u klaar. 



Duurzaamheid en kwaliteit ‚Made in Germany‘ 
horen bij Sedus al meer dan 50 jaar tot de  
belangrijke ondernemingsprincipes. Principes  
die ook Sedus quarterback in zich verenigt en  
die zich weerspiegelen in een op recycling  
gericht productontwerp, ecologisch geteste 
aterialen, een grondstofbesparende evenals 
energiebewuste productie en permanente kwali-
teitstesten. 

Zo wordt bij de productie van quarterback bijvoor-
beeld in plaats van een gebruikelijke laklaag de 
poedercoating zonder oplosmiddelen gebruikt. 
Een zeer moderne en bijzonder milieuvriendelijke 
galvanotechniek waarbij de metaalhoudende 
productieresten helemaal worden benut, maakt 
eveneens deel uit van de kwaliteits- en duurzaam-
heidsfilosofie van Sedus. 

Sedus werkt wereldwijd 

volgens de principes van  

het UN Global Compact voor 

mensenrechten, arbeids-

normen, milieubescherming 

en corruptiebestrijding.

Duurzaamheid tot in detail.



ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001
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Bedrijf: Sedus quarterback:

Meer informatie krijgt u op  
www.sedus.com



Bureaustoel met volledig gestoffeerde rugleuning, 
neksteun, in hoogte verstelbare lendensteun, 4-D 
verstelbare armleuningen, aluminium voet gepolijst

Bureaustoel met slim-gestoffeerde rugleuning, 
in hoogte verstelbare lendensteun, in hoogte 
verstelbare armleuningen, kunststof voet zwart

Bureaustoel met rugleuning met membraan-
bespanning, kunststof voet zwart

Sledemodel met volledig gestoffeerde 
rugleuning, frame verchroomd (optioneel 
stapelbaar)

Vierpootsmodel met slim-gestoffeerde 
rugleuning en wielen, frame verchroomd

Vierpootsmodel met rugleuning met membraan-
bespanning, frame verchroomd (stapelbaar)

Vele specialisten – altijd een sterk team.
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  Bureaustoel Vierpootsmodel Sledemodel
Mechaniek
Similarmechaniek  L
Similarmechaniek met zitneigingsverstelling   l

Techniek in de rugleuning
Aanleundruk door snelverstelling instelbaar L
Zonder lendensteun l
In hoogte verstelbare lendensteun (80 mm)  L
In hoogte en diepte verstelbare lendensteun  l

Zithoogteverstellingen 
Gasveer met mechanische dieptevering  L
Gasveer  l

Framevarianten
Kunststof voet zwart L
Aluminium voet zwart poedergecoat l
Aluminium voet wit aluminium poedergecoat l
Aluminium voet wit poedergecoat l
Aluminium voet gepolijst l
Stalen frame zwart poedergecoat  L L
Stalen frame wit aluminium poedergecoat  l l
Stalen frame wit poedergecoat  l l
Stalen frame verchroomd  l l

Modelkleur (Mechaniek en Kunststofdelen)
Zwart L L L
Wit l l l

Stoffering
Rugleuning met membraanbespanning (net) L L L
Rugleuning met vlakke stoffering (slim-stoffering) l l l
Rugleuning met comfortstoffering (volledig gestoffeerd)  l l l

Armleuningen
Zonder armleuningen  l
In hoogte verstelbare armleuningen L
4-D verstelbare armleuningen met softtouch opdek/gelpad opdek  l
Geïntegreerde armleuningen met kunststof opdekjes  L L

Uitrustingen
In hoogte verstelbare neksteun l
Kledinghanger (in combinatie met neksteun) l
Schuifzitting (met 60 mm diepteverstelling) l
Afwijkende bekleding voor gestoffeerde leuning l  l l
Harde wielen voor zachte vloeren L l 
Zachte wielen voor harde vloeren l l
Edelstalen glijders  L
Kunststof glijders   l l
Viltglijders  l l
Stapelbaar   L l

L  standaard    l  optie

Vele specialisten – altijd een sterk team.
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