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KVALITET
HOLDBARHED
DYNAMISK UDTRYK
SAMMENHÆNG
FLEKSIBILITET
ENKELT
TIDSLØST

Kontorindretning
Udgangspunktet i indretningen af
kontoret har været at understøtte en
moderne og levende arbejdsplads. At
skabe et sted at mødes, arbejde og
være effektive.
Målet har været at skabe et sted, der
signalerer kvalitet og at man følger
med tiden.
Stilen matcher virksomheden i
signalværdi og udtryk.
Møblerne er valgt i godt dansk design,
med flotte detaljer og høj holdbarhed.
Farverne er valgt stilrene og enkle for
at understrege kvaltiet og seriøsitet
- men med et tivst af “spræl” og liv.
Også i udsmykning og dekoration.

TIDSLØSHED
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Reception

Samtalerum/
Møde/
Stillearbejdsplads

Pauseområde

Mellemleder

Chefkontor

Kantine
Mødeloklae
Salgskontor
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Udstilling

Venteareal

Skranke

Garderobe

Ønsker til Rum:
• 2 arbejdspladser i skranke + opbevaring.

Farve og enkelhed.

• Afskærmet ophold til venteophold + info.
• Plads til illustration af produkter.
• Være friskt i farverne og afspejle logo.
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Det første møde
med firmaet
er vigtigt.

En god velkomst til dine gæster....

INSPIRATION RECEPTION, RUMMELIG INSPIRATION

SIDE 5

Beatnik
Beatink er en helt ny og
spændende loungestol,
der giver privatsfære og
danner rum i rummet.
Skaber et miljø der
signalerer, at man er med
på hvad der “rør” sig.

Delta skrivebord
Kvalitetsskrivebord i let design.
med mavebue.

Polstret i logofarve.

Vinci Skranke.
Moderne og tidsløs skranke, der er meget
enkel og imødekommende i sit udtryk.

200 x 80 cm.
Sort linoelum.
Krom stel.

Sat sammen af moduler.
Med to Delta skriveborde bag.
Sort og gul.
Delta reoler
Deltareoler med god plads til
opbevaring. Kan indrettes efter
behov.
2 åbne rum reol.
På ben.
Sort og med gule effekter.

Metro bord
Glas bord, der skaber et flot let
udtryk og modspil til de lidt
tungere Beatnik stole.
Ø 90 cm.
Sort bordplade.
Krom stel.
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Dencon Kontorstol
Kontorstol der er indstillelig og kan
tilpasses de fleste mennseker. Af
meget høj kvalitet og nem at bruge.
Giver god komfort.
En god allround stol, der er
fremtidssikret.
Polstret i sort.
Sort stel.
Uden armlæn.
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Møde

Farverne er afdæmpede,
elegante og moderne!

Arbejdsplads
Stumtjener

Lounge plads

Ønsker til Rum:
• Direktørbord af stor størrelse.
• Mødeplads til mindst 8 personer.
• Plads til samtale med en person.
• Meget opbevaring.

Sammenhæng til hele huset.
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Elegance, dynamik og kvalitet.
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Delta X
Elegant og eksklusiv kontorserie med
flotte detaljer. Passer flot sammen
med Delta serien, og signalerer et
step up i udtryk, uden at forskellen
bliver for stor.
Valnød og sort linoelum
210 x 100 cm
Opbevaring, der matcher meget flot
til bordet og har samme lette
elegance.
Valnød korpus
Sort front.
På krom ben.
80,6 x 36,6 x 94,2 cm.

Delta mødebord
Mødebord der matcher møbler på
kontorer.
Flot og enkelt design.
Sort linoleum.
Krom stel.
120 x 360 cm.

Skin
Elegant og stilfuld mødestol
med meget stor komfort. Med
netryg og tyk polstring, der
sikrer komfort - selv i lange
møder.
Sort sæde.
Krom stel.
Sort netryg.

Metro
Loungestol i unikt og
dynamisk design.
Har flotte og rene linier,
der er tidsløse i
udtrykket, samt stor
siddekomfort.
Polstring i Beige.
Krom stel.
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Delta mødebord
Mødebord der matcher
møbler på kontorer.
Flot og enkelt design.
Sort linoleum.
Krom stel.
Ø 80
Højde: 52 cm.
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Møde/kaffe

Kontor

Mellemleder

Ønsker til Rum:
• 8 arbejdspladser i skranke + opbevaring.

Effektivitet
Ro
Sammenhold

• Afskræmning i forhold til ganglinier.
• Gruppe med fire personer
• Fællesopbevaring.
• Enkel stil.
• Mellemlederkonotr med mødeplads til 4.
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Enekle møbler, farve og stoflighed
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Udtræksreol
Udtræksreol i Delta serien.
Delta udtræksreolen er meget
god til at skabe “rum i rummet”
og har effektiv opbevaringsplads, der kan indrettes på
mange måder.
3 rums højde.
Sort.

Delta reoler
Deltareoler med god plads til
opbevaring.
Kan indrettes efter behov.
Delta mødebord
Mødebord der matcher møbler på
kontorer.
Flot og enkelt design.

2 og 3 rum reol.
På sokkel.
Sort og med gule effekter.

Sort linoleum.
Krom stel.
Ø 110 cm.
Højde: 72 cm.

Dencon Kontorstol
Skin
Elegant og stilfuld mødestol
med meget stor komfort. Med
netryg og tyk polstring, der
sikrer komfort - selv i lange
møder.
Sort sæde.
Krom stel.
Sort netryg.

Frigg sbarstol
Skalstol i plast med
meget høj siddekomfort. Stolen er
moderne, levende i
sit udtryk, og nem at
rengøre.
Sort.
Krom stel.

Delta skrivebord
Kvalitetsskrivebord i let design.
Rektangulært.
180 x 80 cm.
Sort linoelum.
Krom stel.
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Kontorstol der er indstillelig
og kan tilpasses de fleste
mennesker. Af meget høj
kvalitet og nem at bruge.
Giver god komfort.
Polstret i sort.
Sort stel.
Uden armlæn.
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Ønsker til Rum:
• Mødelokale til mindst 10.
• Ophold til pauser og kaffeophold.
• Samtalerum og stillearbejdsplads.
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Møderum der

Sammenhæng

skaber stemning

med forskellighed
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Delta mødebord
Mødebord der matcher møbler på
kontorer.
Flot og enkelt design.
Sort linoleum.
Sort stel.
120 x 360 cm.

Metro
Loungestol i unikt og
dynamisk design.
Har flotte og rene linier,
der er tidsløse i
udtrykket, samt stor
siddekomfort.
Polstring i grå.
Krom stel.

Delta mødebord
Mødebord der matcher møbler på
kontorer.
Flot og enkelt design.
Sort linoleum.
Sort stel.
Ø 80
Højde: 110 cm.
Højde: 52 cm.

Skin
Elegant og stilfuld mødestol
med meget stor komfort. Med
netryg og tyk polstring, der
sikrer komfort - selv i lange
møder.
Sort sæde.
Krom stel.
Sort netryg.

Dencon Kontorstol
Delta skrivebord
Kvalitetsskrivebord i let design.
Rektangulært.
120 x 80 cm.
Sort linoelum.
Krom stel.
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Kontorstol der er indstillelig
og kan tilpasses de fleste
mennesker. Af meget høj
kvalitet og nem at bruge.
Giver god komfort.
Polstret i sort.
Sort stel.
Uden armlæn.
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Læsestof

Hovedindgang

Møde

Ekstrapladser/
plinte

Dekoration og
rumdeler

Kantinepladser

Kantinepladser

Cafe/ Buffet.
Menu plads

Siddepladser ved borde
standard højde: 76 pladser.
Siddepladser ved gavlborde;
18 pladser.
Vente/plintpladser:
4-6 pladser.
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Ønsker til Rum:
• Plads til mindst 75 - 80.
• Mødepladser ved høje borde
• Plads til cafe/betjening.
• Læsestof placeret i rummet.

SIDE 16

Sammenhold og velvære.
Glæde og sparring.
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Delta gavlbord.
Elegant gavlbord i
hvid. Bordet er velegnet
til pauser og til møder.
180 x 60 cm.

Delta kantineborde.
Kantinebord i meget let og
stilfuldt design. Meget nemt at
håndtere. Kan klappes
sammen og fås med hjul.
Har ABS kant og muligt nemt
at rengøre.
Hvid.
Krom stel.

Frigg stol og barstol
Skal stol i plast med meget høj siddekomfort. Stolen
er moderne, levende i sit udtryk, og nem at rengøre.
Sort.
Krom stel.
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