M Serie

uniek. op maat. innovatief.

De M Series zijn ideaal voor gebruik in het
wetenschappelijk- en hoger beroepsonderwijs
en zakelijke leeromgevingen. Speciaal vervaardigd
voor Sedia systems door de bekroonde ontwerper
James Morrow, kenmerkt dit meubilair zich
door haar flexibiliteit en eigentijdse vormgeving.
De M Series is zowel verkrijgbaar als losse
draaistoel en als vaste tafelconfiguratie. De M
serie is toepasbaar binnen vele ruimtes door het
gebruik van zowel rechte- als in radius gebogen
opstellingen op zowel vlakke-, hellende-, als
trapsgewijs oplopende vloeren. Ontdek de
eindeloze mogelijkheden van de ongeëvenaarde
M Serie.

Bijzonderheden Ontwerp
Voeding en Datamodules
Stoelontwerp
Talrijke zitting opties voor gebruik in
alle collegezalen en trainingsruimten.

Kies uit een breed assortiment van
bladmaten, opbouw of geïntegreerde
modules voor 220 V aansluiting en/
of data connectie.

Vlakke Ovalen Buizen
Strakke ovalen buis, gemaakt van
3,18 mm staal, combineert duurzame
structuur met tijdloze styling.

Voetkappen
De kunststof afdekkappen
verbergen de grond-verankeringen
en dragen bij aan een de esthetiek
van de M-serie.

Torsieveer
Het unieke armmechanisme
zorgt voor een consistente
terugkeer van de zitting in
de oorspronkelijk nulstand.

Kabelmanagement
De M-Serie is voorzien van geïntegreerde
kabelgoten en afdekkappen die alle kabels
uit het zicht houden en beschermen tegen
ongewenste manipulatie.

Verstelbare
Bladdragers

Instelbare bladdragers

Energie-/Data- onderstel

De in hoogte en hellingshoek instelbare
bladdragers maakt gebruik van
vulringen bij oneffen vloeren overbodig.
Elke installatie zorgt zodoende voor een
stabiele- en vlakke ondergrond.

Kabel Management

Energie-/Data-onderstel
Het afneembare afdekpaneel biedt
toegang tot zowel voeding als dataaansluitingen. De verhoogde voetplaat
is voorzien van stelschroeven voor het
waterpas afstellen van de tafelopstelling.

220V Voeding- en Data
Aansluiting

Auto-Return Gasveer

Auto-Return Gasveer
Een roterende gasveer stemt de plaats van de
zetel af op de positie van de tafel en is in hoogte
verstelbaar. De gasveer keert automatisch terug in de
oorspronkelijke nulstand wanneer de zitting onbezet is.

Torsieveer

Creëer Uw Omgeving
Met haar innovatieve ontwerp en de uitstekende veelzijdigheid
onderscheidt de M-Serie zich van iedere concurrent. De M50-vaste
tafelopstelling creëert het gebruik van configuraties met flexibele
losse zitplaatsen, terwijl de M60-“swing-away” serie zich kenmerkt
door een zelf centrerend en auto-return zitsysteem. Dit zorgt voor
een maximalisatie van de gewenste zitcapaciteit, samenwerking
en garandeert ruimtelijke uniformiteit. In combinatie met ons
M-Serie tafelprogramma creëert u oneindige mogelijkheden om de

M60 "Swing Away" Configuratie

functionaliteit van uw opleidings- of collegezaal te optimaliseren.
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M60 Swing Away + Ply Stoel

M50 Vaste Configuratie

M60 Swing Away + Tecton Mesh Stoel
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M50 Vaste Configuratie + Turandot Stoel

Opties
Creëer uw ideale leeromgeving door te kiezen uit een breed assortiment
aan zittingen, randafwerkingen, frontpanelen en framekleuren.
Type Zittingen

Gnosi®

Turandot

Cinto®

Diffrient World™

Ply

Tecton

Liberty®

Freedom®

Tecton Mesh

Randafwerking

3mm

T-Mold

Urethaan

Massief Hout

Rond
Geperforeerd
Metaal

Vierkant
Geperforeerd
Metaal

Gestanst
Metaal

Acryl

Vilt

Zilver

Taupe

Champagne

Antraciet*

Houtskool*

Metaalkleuren

Amandel

De voet-cover matcht met de kleur van de voet. *Antraciet en Charcoal voet heeft een zwarte voet cover.

Humanscale®, Cinto®, Diffrient World™, Liberty® en Freedom®
zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van
Humanscale Corporation in de Verenigde Staten van
Amerika of in het buitenland.
Alleen producten zoals aangegeven zijn FSC® gecertificeerd.
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