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Dencon blev grundlagt i 1964, og vi kan derfor med stolthed sige, at vi
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Arkitekt MDD
Michael H. nielsen
Mens ergonomien anviser konkrete veje,
er æstetikken det kreative brændstof,
der gør processen både interessant og
udfordrende. For møbeldesigner Michael
H. Nielsen har arbejdet med design af
møbler og inventar til arbejdspladser
i både Danmark og udlandet altid
været spændende.
– Vi har været både heldige og forudseende i Danmark. Allerede for flere
årtier siden tog vi hul på at regulere
markedet for kontormøbler ved at stille
krav til ergonomien. Krav, der gav
danske designere stor erfaring. Ergonomien er derfor aldrig blevet en barriere
i designprocessen – tværtimod. Det er
en fastforankret grundbetingelse, som
vi giver æstetisk og designmæssig værdi,
siger Michael H. Nielsen.

Gå ind på www.dencon.dk og læs mere om Dencon

Møbler
handler om
mennesker
Dansk design er skrivebordslængder foran, når det gælder design
af kontormøbler, mener designer
Michael H. Nielsen, der har tegnet
Dencons mest populære serie, Delta.

Allerede for 15 år siden kom han første
gang i kontakt med Dencon. På den
veletablerede møbelfabrik i Skive var
omdrejningspunktet håndværk og produktion. Dialogen med Michael H. Nielsen
satte skub i udviklingen af nye design.
Han skabte i første omgang to møbelserier, Gamma og Cappa. De blev fulgt
op af serien Delta, som siden har været
bestseller hos Dencon og flere gange er
blevet udvidet og tilpasset. Senest med
en række kantinemøbler.
– Designet er skandinavisk og enkelt.
Det betyder, at det rammer bredt, også
internationalt. Vi har også fokuseret på
alsidigheden, så design og funktionalitet betyder, at hver del kan mange
forskellige ting – eksempelvis opbevaring, der samtidig er flotte rumdelere,
og de mange forskellige typer ben, der
hver især giver forskelligt udtryk. På
den måde var Dencon blandt de første,

der skabte customization af kontormøbler, siger Michael H. Nielsen, der
ikke er i tvivl om, at design skaber
værdi på en arbejdsplads.
– Alle mennesker kan lide at se på noget
pænt, som selvfølgelig skal være både
super funktionelt og i en kvalitet, der
holder til daglig brug. Æstetikken er
med til at skabe positiv energi, siger
Michael H. Nielsen.
Han peger også på andre vigtige forudsætninger for at designe gode kontormøbler:
– Hjemme betaler folk selv for deres
møbler. Det gør man ikke på arbejdspladsen, og derfor behandler man møblerne
anderledes. Det kræver, at møblerne er
robuste på et helt andet niveau. Ikke
bare kvaliteten, men også designet skal
være holdbart, for kontormøbler er en
investering, som ikke bare skiftes ud.

Produktudvikling kan understøtte den
proces. Hos Dencon udvikler vi f.eks.
nye greb, farver eller bordplader til
Delta, så kontoret altid er up to date.
Michael H. Nielsen designer også tidssvarende møbler for andre danske
møbelvirksomheder – blandt andre designboligkæden Bolia. Han er uddannet fra
det, der i dag hedder Kunstakademiets
Designskole. Efter uddannelsen arbejdede
han et par år på forskellige tegnestuer,
før han etablerede sin egen tegnestue.
– Jeg har altid vidst, at jeg ville
designe møbler. Godt møbeldesign handler
om mennesker og om samspillet mellem
anatomi og funktion. Det er en fantastisk udfordring i forhold til hver eneste opgave, at jeg designer både til
folk, der skal nyde møblerne derhjemme,
og til folk som skal bruge dem hver
eneste dag i mange timer og mange situationer på jobbet.
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Debels bygning skiller sig ud, fordi
Debel vil være anderledes. Det skal
kunne ses på lang afstand, at her
er både holdninger, arbejdsmiljø og
produkter innovative. Kravet til den nye
bygning var, at den skulle have ”kant”.
Derfor valgte arkitekt Mikkel Frost
fra Cebra arkitekter at tegne en
rund bygning.

Debel ligger i det sydlige Randers
og har i 30 år leveret gardinløsninger og design til badeværelset
til Europas gør det selv-folk.

DEBEL
(Randers, Danmark)
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Vi har valgt at lade vores medarbejdere
sidde i showroom‘et for at vise kunderne
et arbejdsmiljø, der afspejler sig helt
ud til produkterne. Vi får liv i vores
showroom, og medarbejderne trives.
Indretningen er helt i top, og den
effektive lyddæmpning, der er tænkt
ind i både bygning og møbler, er helt
optimal i det seks meter høje rum.
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DEBEL
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Rummets midte er som centrum i et
rullegardin med gardinet, der slynger
sig rundt om. Effekten er ført helt ud
på husets yderside og slutter først ude
på græsplænen. Centerkeglen skal på 1.
sal give stemning som på et bibliotek
og et godt overblik over det store
lokale med materialeprøver. Når man
bevæger sig til stueetagen, er det
produkterne, der er i centrum. Går man
hen til den relevante sektion, er der
100% fokus på den.

open your mind and stay inspired

11

DEBEL

Næsten alle opbevaringsmøblerne er til
fremvisning af varer, men Debel har
valgt samme reol til indretning af
kontoret. Skabene med vareprøver er 240
cm høje for at holde fokus på netop den
sektion, kunden står ved. Man kan ikke
se videre til den næste række.
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DEBEL
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Dansk
design og
kvalitet
dur i Island
INNX i Reykjavik har i samarbejde
med Dencon holdt gryden i kog
gennem svære islandske kriseår.
Dencon har blandt andet indrettet
lufthavnen i Reykjavik.

Den grønne ø var på den grønne gren.
Men efter en række glade år med
økonomiske gejsere på den smukke,
nordatlantiske klippeø kollapsede den
islandske økonomi som en af de første
i verden i 2008.
To år før havde sælger Steinar Örn
Ingimundarson skiftet branche. I stedet
for biler solgte han nu køkkener til
de pengestærke islandske kunder fra
Reykjaviks førende bolig-, kontorog indretningsbutik, InnX.

– Der blev bygget mange nye huse og
lejligheder i Island i de år, så der
var godt gang i salget af nye køkkener,
siger Steinar Örn Ingimundarson.
Men den økonomiske nedsmeltning var også
hård ved den populære butik, og i 2008
måtte den daværende indehaver lade
banken overtage butikken. Banken så
imidlertid potentiale i InnX, så i
stedet for at dreje nøglen om tilbød
den derfor Steinar Örn Ingimundarson
og hans kollega, Marten Løvdahl, at
overtage butikken.
– InnX har og havde et godt netværk af
store og loyale kunder – ikke mindst
inden for kontormøbler. Vi kendte kundegrundlaget og vidste, hvad butikken stod
for, så derfor turde vi tage springet og
overtage butikken. Desuden havde vi gode
leverandører, som bakkede os op, og som
vi vidste, vi kunne regne med.
Blandt dem Dencon i Danmark, som gennem
en årrække havde været butikkens største
leverandør af kontormøbler.
– Det skandinaviske design matcher

den islandske stil og smag. Vi oplever Dencon som en loyal og fleksibel leverandør, og kvaliteten af deres
møbler er i top. Da vi manglede specielle dele til vores klædeskabe i køkkenafdelingen, kontaktede vi Dencon. Vi
vidste, at de havde den produktionsmæssige knowhow, og de løste opgaven for
os, fortæller Steinar Örn Ingimundarson.
Med banken i ryggen kastede de to nye
ejere sig ud i et marked i fuld recession. Alligevel med masser af gåpåmod og
tro på, at butikkens koncept holdt vand.
Ud over at sælge kontormøbler driver
InnX stadig både køkken- badbutik og
boligindretning via det internationale
danske retailkoncept BoConcept.
– Det har været hårdt arbejde, men vores
målsætning var, at kom vi igennem de
svære år, så kan vi klare alt.
Det benhårde arbejde og investeringen i
at pleje både eksisterende og nye kunder
betalte sig. I de seneste år har InnX
fået både store og små indretningsopgaver og vundet flere licitationer.

Butikken beskæftiger i dag 11 medarbejdere og har blandt andet indrettet
kontorer i Reykjaviks lufthavn, for det
islandske postvæsen og hos den internationale islandske koncern Össur,
der udvikler og producerer ortopædiske
løsninger. En stor del af opgaverne er
udført i samarbejde med Dencon.
– De fleste vil gerne have godt design.
Men kontormøbler er også en tillidssag,
fordi de skal kunne holde til brug hver
eneste dag. Når vi indretter, lægger vi
stor vægt på fleksibilitet, så kunderne
får løsninger, der matcher deres behov
og afspejler deres virksomhed, siger
Steinar Örn Ingimundarson. Han glæder
sig over, at recessionen ser ud til at
være afløst af fremgang.
– Ganske vist kun spæde tegn på fremgang
– og fremgang med små skridt, men vi er
her endnu og er også klar til, at der
kommer mere fart på.
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Nogle af de mest dynamiske
arkitekt- & ingeniørvirksomheder
med specialer inden for
tilstandsrapporter, energimærkning,
byggeteknisk gennemgang,
termografering, indeklimaanalyser
og tæthedsprøvning er samlet i
en landsdækkende virksomhed og
under et stærkt brand.

Factum2
(Aarhus, Danmark)
Factum2 A/S er et landsdækkende
arkitekt- og ingeniørfirma med hovedsæde
i Aarhus. Virksomheden har specialiseret
sig i byggeteknisk rådgivning og analyse
og blev stiftet i 2010, da kredsen
af ejere ønskede at sikre kunderne
markedets bedste service og kvalitet.
Factum2 hviler på et stærkt fundament,
hvor den enkelte arkitekt eller ingeniør
med sin lokale forankring nyder stor
respekt i lokalområdet.
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Kontoret i Scandinavian Center har
en helt fantastisk beliggenhed, men
har nogle meget uhensigtsmæssige
skæve vinkler. Et stort tegne- og
indretningsarbejde hjalp med at
komme frem til den bedste løsning.
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De dyre kvadratmeter i lejemålet er
udnyttet optimalt. samtidig har man
formået at sikre Factum2s medarbejdere
de størst mulige arbejdsborde, så de
har plads til at sidde med deres
tekniske tegninger.
Alle opbevaringsmøbler er på hjul,
hvilket giver indretningen et mere let
og mobilt udtryk. De mange skæve vinkler
og vægge betyder, at møblerne gerne
må kunne flyttes.
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Factum2
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Ejendomshuset Malling & Co i Oslo
er etableret i 1964. Selskabet
har fra begyndelsen været en
central aktør i at forme det,
som skulle blive en ny branche:
erhvervsejendomme. Virksomhedens
vision er at være Norges dygtigste
og mest anerkendte ejendomshus.

Malling
(Oslo, Norge)

open your mind and stay inspired

25

Malling

Malling & Cos målsætning er at være
pålidelig, positiv og professionel
i holdninger og fremtræden. Her er
intet overladt til tilfældighederne,
heller ikke indretningen. Opbevaringen
i røget eg kombineret med de hvide
borde giver et enkelt, organiseret og
klassisk udtryk og en stemning af, at
virksomheden har stor fokus på opgaven.
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STOKKE
(Ålesund, Norge)

Stokke blev etableret i 1932 og
producerer møbler og udstyr til
børn. Stokke fokuserer på ergonomi,
unikke løsninger og funktionalitet.
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CELF (Center for Erhvervsrettede
uddannelser Lolland Falster) ligger
i Nykøbing Falster. CELF tilbyder
ca. 60 ungdomsuddannelser inkl.
handels- og teknisk gymnasium samt
en lang række kurser og har mere
end 10.000 under uddannelse årligt.
Skolen har 440 ansatte.

CELF
(Nykøbing Falster, Danmark)
CELF betragter innovation som den
drivkraft, der skal sikre, at de
altid er helt fremme i forreste linje.
Kontorindretningen skal understøtte
en sammenhængende, innovativ og
udviklingsorienteret organisation.
CELF lagde megen vægt på at få ”rene
linjer” uden synlige ledninger. Calmas
stringente design og funktionalitet
skaber ro og balance i rummet, så der
er plads til at tænke nye tanker.
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Cambi har været involveret i
udvikling af miljøteknologi
siden 1989. Virksomheden er i dag
en førende leverandør af teknologi,
der omdanner biologisk nedbrydeligt
materiale til vedvarende energi.

Cambi
(Asker, Norge)
Cambi står for høj kvalitet i
leverancer, kompetence og ekspertise.
I Cambis storrumskontorer benytter man
farver og møbler til at skabe rum.
De mørke udtræksskabe giver et
personligt rum ved den enkelte
arbejdsplads, mens de hvide flader
skaber balance og ensartethed i det
store lokale. Indretningen skaber et
storrumskontor med plads til både
vidensdeling og fordybelse.
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D60 er en dynamisk IT-virksomhed,
der leverer skræddersyede,
brugervenlige IT-løsninger.
Virksomheden har stor
fokus på fleksibilitet og
medarbejdertrivsel. Social trivsel
har høj prioritet, og man arbejder
ud fra et holistisk menneskesyn.

d60
(Aarhus, Danmark)
D60 er flyttet ind i en næsten 100
år gammel bygning. Den gamle Frichs
lokomotivfabrik er helt gennemrenoveret,
men fabrikspræget er bevaret og giver
fantastiske rammer til en moderne
og innovativ it-virksomhed. For D60
var kravene til møblering af det nye
domicil ensartethed, funktionalitet,
suppleringsgaranti og hurtig levering.
Kontoret bruger kun Mac og Dencon.
Da alle arbejdspladser er ens, og alle
har bærbare computere, kan folk nemt
flytte rundt og arbejde sammen i større
og mindre grupper.
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Den gamle fabrik er med til at
give stedet sjæl og atmosfære, som
står i kontrast til de stilrene og
funktionelle kontormøbler. Kontrasten
giver ikke kun en dybde, der indbyder
medarbejderne til at skabe innovative
og kreative løsninger for deres kunder.
Kontrasten afspejler også en moderne
organisationskultur med fokus på individ
og mangfoldighed.
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D60

open your mind and stay inspired

39

Managing Director
Chris Gilbert

Dansk
design
hitter i
Emiraterne
I mere end 20 år har Dencon
samarbejdet med Gemaco Interiors,
der er blandt de førende inden
for totalindretning af kontorer
og erhvervsbyggeri i Dubai og
Abu Dhabi. Passionen for smukt,
funktionelt design var
fundamentet, da danske Sune
Dolmark i 1984 grundlagde sit
eget møbelfirma i Abu Dhabi i
Forenede Arabiske Emirater.

På den måde blev han iværksætter i et
land, der også netop havde fået sin
selvstændighed og skulle i gang med at
opbygge og udvikle sine syv emirater.
Sammen voksede udviklingen i landet
og danske Dolmarks virksomhed. I dag
er Gemaco Interiors blandt de absolut
førende leverandører af designmøbler
og totalindretning til internationale
virksomheder. Blandt kunderne er
Microsoft, Hewlett Packard, Reuters,
ING Bank, Merrill Lynch, Emirates
Airlines, Mærsk, Arla Foods og
Boehringer Ingelheim. Hovedkontoret
i Abu Dhabi og afdelingen i Dubai
beskæftiger godt 275 medarbejdere.
I samme periode har Forenede
Arabiske Emirater i den grad også
manifesteret sig som et internationalt
forretningscentrum.
Sune Dolmarks oprindelige tanke
var at sælge danske boligmøbler
til de mange nye boligprojekter i
Emiraterne. Han fandt dog hurtigt ud
af, at erhvervssegmentet var langt
mere interessant. Blandt de mange
internationale leverandører valgte han
tidligt at samarbejde med danske Dencon.
Et samarbejde, der sammen med Gemaco
Interiors også er vokset og udviklet.
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– Dencons design, kvalitet og pris
matcher vores markeder i Abu Dhabi og
Dubai. Vi har skabt et tæt samarbejde,
der betyder, at Dencon altid er klar
til at hjælpe, når vi har opgaver
og løsninger, der kræver tilpasning
og justering i f.eks. design og
standardløsninger, siger Sune Dolmarks
datter, Nadia.
Nadia Dolmark-Drejer har siden
faderens pludselige død i 2008 drevet
virksomheden sammen med sin mor, Salwa
Dolmark. Passionen for skandinavisk
design er stadig inspirationen i
virksomheden. Et stærkt parameter på et
marked, der ofte ellers forbindes med
guld, glitter og glamour.
– Virksomhederne i især Abu Dhabi er
faktisk meget konservative. De kan lide
de enkle, rene linjer i den europæiske
stil. Kvalitet er de også glade for, og
det er en af Dencons forcer, siger Chris
Gilbert, der er managing director for
Gemaco Interiors i Abu Dhabi og
har været ansat i virksomheden i mere
end 20 år.
Knap så skandinavisk er farvevalget
i Forenede Arabiske Emirater. Dencon
leverer især den mørke wengé, som er
populær hos Gemacos kunder.

– Vi er lagerførende af Dencons
produkter. Mange af vores kunder kommer
tilbage for at supplere og udvide, og
så er det væsentligt, at vi hurtigt
kan levere de møbler, de har brug for.
Endelig er prisen naturligvis også et
parameter i Emiraterne, og her er
Dencon også konkurrencedygtig, siger
Chris Gilbert.
I Abu Dhabi og Dubai er det blandt
andet kunder som Coca Cola, Disney
og Schlumberger MLC Center, der har
valgt at indrette lokaler med møbler
fra Dencon og indretningsløsninger fra
Gemaco Interiors.
– Virksomhedens kultur bunder i et
mindset, der stimulerer til kreativitet.
I indretning tænker vi i helheder
for at skabe de mest intelligente og
ressourcemæssigt bedste løsninger for
kunderne. Vi kigger ikke alene på rum,
men også på mennesker og det arbejde, de
laver. Hvordan de gerne vil organisere
deres arbejde, og hvordan vi kan bruge
rummet optimalt for at hjælpe dem til
at gøre det hele bedre. På den måde kan
godt design spare penge – ikke koste,
siger Chris Gilbert.
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Monster er et underholdningshus,
som skaber og producerer
tv-programmer, reklamefilm,
spillefilm og oplevelser. Monster
er en del af NICE Entertainment
Group, den sidste gruppe af
uafhængige produktionsselskaber i
Norden. MONSTER vil gerne ses som
ydmyg, professionel, fleksibel,
engageret, generøs – og de
insisterer på at have det sjovt
på jobbet.

Monster Film
(Oslo, Norge)
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Monster Film
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Monster Films domicil fremstår råt og
ærligt. Bygningen har et industrielt
udtryk, og man har fjernet alt
overflødigt i indretningen.
Den minimalistiske, funktionelle stil
giver ro til den kreative proces. Lyset
fra de store vinduer skaber en visuel
variation og dybde i lokalerne, der
gør, at alle dage er forskellige
– akkurat som arbejdsdagene hos
Monster Film.

Gå ind på www.dencon.dk og læs mere om Dencon

Monster Film
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Vi leverer kontormøbler til
mange forskellige funktioner
i erhvervslivet – på tværs af
brancher. Vi laver løbende
produktudvikling, så vores
sortiment lever op til
efterspørgslen. Med kunden i
centrum og en fleksibel produktion,
har vi mulighed for at lave
spændende løsninger, uanset om
man ønsker standard- eller
customized specialprodukter.

Our own blend

Kantine, Kødgrossisten
(Vemmelev, DK)
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TENDEN
(Tonsberg, NO – Advokatfirma)

University
College
Nordjylland
(Hjørring, DK – Professionshøjskole)
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Keflavik
International
Airport
(Reykjavik, IS – Lufthavn)

Momondo
(København, DK – It-virksomhed)
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