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Kinnarps har bygget sin forretning på lige dele 
kundeservice, omtanke for miljøet og sund for-
nuft – og den opskrift har vist sig at være effektiv, 
for den svenskfunderede virksomhed er igennem 
årene vokset til at blive Europas næststørste pro-
ducent af kontormøbler. Og der er både store og 
små virksomheder, skoler, plejehjem og andre of-
fentlige institutioner på kundelisten.

Ørestaden tiltrækker mindre virksomheder
Også i de store kontorbygninger i Ørestaden er Kin-
narps med til at sætte et præg på dagligdagen. Det 

er især fi lialer af internationale koncerner, der er 
glade for den logistisk praktiske placering tæt ved 
byen, motorvejen, Øresundsbroen og lufthavnen. 
En af disse er Sony DADC, der er et datterselskab af 
Sony Electronics, der har specialiseret sig i distri-
bution af entertainment såsom spil, musik og fi lm, 
hvad enten det er fysisk distribution som CD, DVD 
eller Blu-ray Disc eller digitalt via download eller 
streaming. Det globale hovedkvarter ligger i Østrig, 
men da man ønskede at styrke sin position på det 
nordiske marked, rykkede man til København sid-
ste år. I første omgang indrettede Sony DADC sig på 
kontorhotel for at se markedet an, men efter kort 
tid blev det dog klart, at man havde brug for egne 
lokaler.

Sony DADC fi k to indretninger
Derfor fandt man et egnet kontor og indhentede 
tilbud på kontordesign fra en række kontorvirk-
somheder. Og valget faldt på Kinnarps. ”En vigtig 
faktor for valget var Kinnarps’ miljøprofi l. For Sony 
DADC har en dedikeret miljøvision om at være en 
CO2-neutral virksomhed i 2050, hvilket bl.a. kom-
mer til udtryk i sloganet  ’Leading the green way’. 
Så derfor var vi glade for, at Kinnarps også har 
så stærk en grøn profi l”, forklarer Roland Steiner, 
Manager Customer Service, Sony DADC.

Men da Kinnarps havde udarbejdet indretnings-
forslaget til de nye lokaler, skete det uventede, at 
forhandlingen med udlejeren brød sammen, hvil-

Tidligere på året åbnede IUCN sit nye hoved-
kvarter i Geneve i Schweiz. IUCN er verdens 
ældste og største globale miljønetværk med 
10.000 videnskabsfolk og mere end 1.000 re-
geringsorganer og ikke-statslige organisa-
tioner i 181 lande. Det nye domicil er blevet 
meget rost for sin banebrydende grønne ar-
kitektur, der bl.a. indsamler regnvand til gen-
brug, udnytter naturligt lysindfald til at mind-
ske elforbruget mm. Den markante arkitektur 
til trods, har byggeriet været relativt billigt. 

Miljøhensyn og fornuftige priser var da også 
de væsentligste parametre, da IUCN skulle 
vælge en leverandør af møbler til det, der nu 
er en af de grønneste kontorbygninger i ver-
den. At valget faldt på Kinnarps, skete bl.a. 

som en anerkendelse af virksomhedens mil-
jøpolitik, for Kinnarps har altid været langt 
fremme på miljøfronten. 

“Et af hovedformålene med IUCN’s nye Con-
servation Centre er at skabe et globalt eksem-
pel, hvor der leves op til de højeste standarder 
for økologisk effektivitet. Samarbejdet med 
partnere som Kinnarps, der har forpligtet sig 
på bæredygtige principper, har gjort det mu-
ligt for os at gøre denne vision til virkelighed 
på den bedst tænkelige måde”, siger IUCN’s 
generaldirektør Julia Marton-Lefèvre om det 
nyåbnede domicil i Geneve.

Tag med på en virtuel rundtur og hør historien 
fra hovedaktørerne: www.kinnarps.dk/iucn

Fra Ørestaden til Geneve
Kinnarps er en af de mest grønne og alsidige leverandører af kontormøbler i verden. 
Se her hvordan Sony DADC fi k nye kontorer i Ørestaden, og hvordan IUCN’s domicil i 
Geneve blev indrettet grønt.

3 TIPS TIL GRØN INDRETNING

1.  Pladsoptimering: Betal kun for den plads, du rent 
faktisk bruger.

2.  Mødefaciliteter: Indret dig til alle slags møder, også 
videokonferencer, så du ikke behøver rejse langt 
eller mødes ude i byen.

3.  Kvalitet og fl eksibilitet: Invester i møbler der holder 
og kan bruges i fl ere funktioner, så du ikke hele 
tiden skal købe nyt.

Kinnarps 
– en fl eksibel 
sparringspartner
Kinnarps har i mange år været en af de 
førende på markedet for kontormøbler i 
Europa. Styrken ligger i et alsidigt og kon-
kurrencedygtigt sortiment, hvor pris og 
kvalitet spiller godt sammen. Sortimentet 
tæller alt indenfor kontorindretning, og en 
af styrkerne er datterselskaberne Materia 
og Skandiform, der har specialiseret sig i 
designermøbler til møde- og venteområ-
der.

Kinnarps dækker desuden også under-
visnings-, pleje- og sundhedsområderne, 
hvilket er helt unikt på markedet her-
hjemme. Og som en konsekvens af det 
brede program af kvalitetsmøbler, er Kin-
narps også valgt som leverandør på de 
store offentlige aftaler med Staten og SKI.

I Danmark fi nder du Kinnarps-kontorer 
med showroom i Aarhus, Aalborg og Mid-
delfart – samt hovedsædet i Brøndby.

Hvis du vil vide mere om Kinnarps’ kom-
petencer og grønne indretningspolitik, 
kan du se mere på www.kinnarps.dk.

1  Indretningen af arbejdspladserne består af en blanding af 
kontorer og åbent landskab, der brydes af relativt høje ar-
kivskabe, så medarbejderne sidder i små øer – det dæmper 
lydniveauet og giver bedre mulighed for koncentreret arbejde. 

2  Screening-rummet bruger Sony DADC til at gennemse og 
kvalitetssikre de fi lm, de har gjort klar til fysisk eller digital 
distribution. Klargøring af en fi lm inkluderer bl.a. program-
mering af menuer, integration af undertekster, lydspor med 
mere. Rummet er helt bevist indrettet, så man får en fornem-
melse af dagligstue med behagelige møbler fra Kinnarps’ dat-
terselskab Materia samt Fatboy sækkestole.

3  ”En vigtig faktor var Kinnarps’ miljøprofi l”, Roland Steiner, 
Manager Customer Service, Sony DADC om valget af Kinnarps 
som totalindretter af den danske afdeling i Ørestaden. Tids-
kriftsholder ”Subway” fra Materia. 

4  Møderummet er indrettet med en Kinnarps-specialitet, det 
asymmetriske bord, der skråner indad i den ene ende, så alle 
deltagere kan følge med, når der præsenteres på storskær-
men – eller ved videokonferencer, som der benyttes meget i 
den internationale virksomhed. Den blå farve på nogle af sto-
lene henviser til Sony DADC’s logofarve.

5  Selvom frokosten indtages i en fælles kantine i kontorkom-
plekset, er der integreret et cafemiljø med højborde og bar-
stole i kontorlandskabet, så der er mulighed for en hurtig og 
tiltrængt pause.  

ket tvang Sony DADC til at søge alternative loka-
ler. ”Denne udfordring tog Kinnarps med sindsro 
og hjalp os med at udarbejde et helt nyt forslag, 
der tog udgangspunkt i de nye rammer i Øresta-
den. Så Kinnarps lavede faktisk arbejdet for os to 
gange”, siger Roland Steiner. 

Indretningen af kontorene til de 15 fastansatte er 
en blanding af cellekontorer, mødelokaler og et 
åbent landskab, og Kinnarps leverede alt interiør 
indenfor den aftalte tidsramme, så kontoret var 
fuldt møbleret på kun en uge. Selve fl ytningen 
skulle nemlig gå stærkt. ”I vores branche kan 
vi ikke lukke kontoret bare en enkelt dag, så vi 
fl yttede løbende arbejdsplads for arbejdsplads 
hen over en dag, hvilket krævede præcision og 
fl eksibilitet fra Kinnarps’ side. Det er i forvejen 
besværligt at fl ytte, så det sidste man har lyst til, 
er problemer med leveringen og monteringen af 
møblerne – men det klarede Kinnarps fantastisk. 
Og til vores åbningsreception senere fi k vi tilmed 
lov at låne nogle ekstra møbler fra Kinnarps’ 
egen udstilling – dét var service”, slutter Roland 
Steiner.
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nuft – og den opskrift har vist sig at være effektiv, 
for den svenskfunderede virksomhed er igennem 
årene vokset til at blive Europas næststørste pro-
ducent af kontormøbler. Og der er både store og 
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på bæredygtige principper, har gjort det mu-
ligt for os at gøre denne vision til virkelighed 
på den bedst tænkelige måde”, siger IUCN’s 
generaldirektør Julia Marton-Lefèvre om det 
nyåbnede domicil i Geneve.

Tag med på en virtuel rundtur og hør historien 
fra hovedaktørerne: www.kinnarps.dk/iucn

Fra Ørestaden til Geneve
Kinnarps er en af de mest grønne og alsidige leverandører af kontormøbler i verden. 
Se her hvordan Sony DADC fi k nye kontorer i Ørestaden, og hvordan IUCN’s domicil i 
Geneve blev indrettet grønt.

3 TIPS TIL GRØN INDRETNING

1.  Pladsoptimering: Betal kun for den plads, du rent 
faktisk bruger.

2.  Mødefaciliteter: Indret dig til alle slags møder, også 
videokonferencer, så du ikke behøver rejse langt 
eller mødes ude i byen.

3.  Kvalitet og fl eksibilitet: Invester i møbler der holder 
og kan bruges i fl ere funktioner, så du ikke hele 
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kurrencedygtigt sortiment, hvor pris og 
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tæller alt indenfor kontorindretning, og en 
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og Skandiform, der har specialiseret sig i 
designermøbler til møde- og venteområ-
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og hjalp os med at udarbejde et helt nyt forslag, 
der tog udgangspunkt i de nye rammer i Øresta-
den. Så Kinnarps lavede faktisk arbejdet for os to 
gange”, siger Roland Steiner. 

Indretningen af kontorene til de 15 fastansatte er 
en blanding af cellekontorer, mødelokaler og et 
åbent landskab, og Kinnarps leverede alt interiør 
indenfor den aftalte tidsramme, så kontoret var 
fuldt møbleret på kun en uge. Selve fl ytningen 
skulle nemlig gå stærkt. ”I vores branche kan 
vi ikke lukke kontoret bare en enkelt dag, så vi 
fl yttede løbende arbejdsplads for arbejdsplads 
hen over en dag, hvilket krævede præcision og 
fl eksibilitet fra Kinnarps’ side. Det er i forvejen 
besværligt at fl ytte, så det sidste man har lyst til, 
er problemer med leveringen og monteringen af 
møblerne – men det klarede Kinnarps fantastisk. 
Og til vores åbningsreception senere fi k vi tilmed 
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BARBERA & NÆSEHORN
La Spinettas vine taler for sig selv, så her er 
Albrecht Dürers Næsehorns historie fra 1515. 
I 1513 fi k den portugisiske konge bragt et næ-
sehorn fra Indien til Lissabon. Kongen fi k arrangeret en tvekamp mellem næsehornet og 
en elefant. Elefanten fl ygtede øjensynligt og næsehornet kunne kåres som vinder. Heref-
ter skulle det foræres pave, Leo 10. og blev sendt afsted i en jernkasse med et skib. Des-
værre døde det undervejs, fordi kassen rutsjede ud over rælingen i stormvejr. Uden selv 
at have set dyret, tegnede Dürer næsehornet på baggrund af den historie. 

3 fl asker fuldblodsnæsehorn inkl. trækasse kr. 495,-

ENOTECA
Dronningens Tværgade 43, 1302 Kbh.K, 38 88 48 38, www.enoteca-vin.dk

S
ID

E
 
6



nogen er bare 
SKABT FOR
HINANDEN
HÅG Capisco | RBM Flip & Fold

Brands of Scandinavian Business Seating

Fo
to

: P
er

 G
un

na
rs

so
n

S
ID

E
 
7



O    F     F     I     C    E
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BASTA OFFICE APS I HJORTEVANGEN 5 I 2920 CHARLOTTENLUND I TEL. 39 644 644 I WWW.BASTA-OFFICE.DK

Med Basta Offi ce som samarbejdspartner og leverandør af totalløsninger til virksomheden får du professionel

rådgivning og de rigtige produkter til den rigtige pris.

Vores kerneydelse er indretningsløsninger og salg af møbler til virksomheder og offentlige institutioner.

Vores endelige mål er at skabe bedre arbejdsforhold, det rigtige indtryk af virksomheden og trivsel på arbejdspladsen.

Kontakt os for et uforpligtende møde.
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Cafax har i nu 50 år leveret kvalitetskaffe til danske virksomheder. 
Jubilæet fejres med lanceringen af en helt grøn kaffeløsning.

Cafax fejrer jubilæum
med grøn kaffeløsning

Dansk kaffekultur
Hvis kaffe i sig selv er et stykke kultur, er det ikke 
for meget at kalde Cafax for et stykke kulturhi-
storie. Cafax startede i 1960 som Danmarks første 
cateringvirksomhed med at sælge kaffebønner 
og udlåne kaffemøller til danskerne. Tiderne har 
ændret sig, og i dag er det avancerede kaffeauto-
mater og kaffeserviceordninger til virksomheder, 
der er på dagsordenen – men det er stadig den 
personlige service og det faglige engagement i 
god kaffekultur, der er fundamentet.

Landsdækkende aftaler, lokal service
Cafax har i mange år været kendt som den lokale 
kaffegrossist med tæt kontakt til virksomheder 
i nærområdet. Vi har 16 afdelinger spredt over 
hele landet, men bag den lokale forhandler ar-
bejder en landsdækkende enhed, der med over-
ordnede aftaler og fælles procedurer optimerer 
og støtter den lokale service. Og sidste år indgik 
vi i Cafax en skandinavisk samarbejdsalliance, så 
vi også kan indgå aftaler med virksomheder, der 
dækker hele Skandinavien. 

Grønne kaffeordninger 
For at fejre 50-års jubilæet – og for at imødegå 
den stigende efterspørgsel på økologisk og 
bæredygtig kaffe – har vi lanceret en helt grøn 
kaffeløsning. Løsningen indeholder økologiske 
Fairtrade kaffebønner til brygning på den nye og 
strømbesparende automat, der hedder ”Excellent 
Pure Coffee”. Udover at kunne brygge et væld af 
forskellige typer kaffe og kakao, kan den skære 
strømforbruget ned med helt op til 60 % i forhold 
til en traditionel kaffeautomat. 

Netop nu fås den grønne kaffeløsning endda til 
en særlig fordelagtig pris. Se mere på
www.cafax.dk hvor du også fi nder nærmeste 
forhandler.

Scan med din mobiltelefon og 
se hvordan du kan få en grøn 
kaffeløsning til 599,- pr måned.
For at scanne: download applikationen Scanlife, 
eller send sms med teksten "scan" til 1220, så 
modtager du automatisk link til gratis download 
af applikation. Almindelige sms takst. 
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shc.dk

Gulvet er på mange måder fundamentet for en god arbejdsplads. Det sikrer virksomhedens 
medarbejdere de optimale arbejdsbetingelser og bidrager til et godt arbejdsmiljø. Det 
rette gulv er derfor meget mere end et gulv. Det er et afgørende element i virksomhedens 
indretning. Tæppeland Erhverv er Danmarks største leverandør af gulvbelægning til 
virksomheder, og foruden alle typer gulvkonstruktioner til det professionelle marked tilbyder 
vi kvalifi ceret rådgivning og projektstyring gennem hele gulvprojektet. Ingen ved bedre 
end os, at et gulv er meget mere end et gulv.

Et gulv er meget
mere end et gulv

Rekvirer vores inspirationsbrochure med mange 
spændende gulvløsninger på tlf. 88 33 40 00

w w w.taeppe land.dk

S t j æ l  o p m æ r k s o m h e d e n
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Tekst: Kåre Peitersen

Form og funktion er det gennemgående mantra 
for Magnus Olesens komplette møbelsortiment, 
skabt af de fremmeste danske arkitekter og de-
signere. Møblerne designes til institutioner og 
erhvervsvirksomheder og er alle fremstillet med 
henblik på en unik brugssituation. Det gælder alt 
lige fra kantinemøbler, som er lamineret med li-
noleum eller støbt i PUR for at dæmpe støjen og 
lette rengøringen, til bordene som kan klappes 
sammen og bæres væk i kraft af det integrerede 
håndtag.

Dansk hele vejen igennem
Design, form og funktion skabes bl.a. i samar-
bejde med busk + hertzog, der i øjeblikket er 
Danmarks mest vindende designduo. Parret har 
indenfor de seneste to år vundet ikke færre end 14 
designpriser, hvoraf fl ere af produkterne er i pro-
duktion hos Magnus Olesen. Derudover fremstil-
les produkter designet af Pelikan Design, 3PART, 
Rud Thygesen & Johnny Sørensen, C. F. Møller, 
Friis & Moltke Design samt Niels Jørgen Hauge-
sen. Der arbejdes også med upcoming designere 
som Rene Hougaard og senest Design Concern.

Magnus Olesen er i øvrigt en af de efterhånden 
få danske møbelproducenter tilbage, der sta-

dig holder fanen højt og selv producerer møbler 
fra bunden af. Det har virksomheden med base i 
Nordvestjylland gjort siden 1937, og i alle årene 
har det især været evnen til at skabe elegante 
produkter i høj kvalitet, der har skabt det gode ry. 

Specialister til konferencecentre
Magnus Olesens møbler er især kendt for cock-
tailen af elegant design og optimal funktionalitet, 
som passer perfekt til både mødelokaler, kanti-
ner og konferencecentre. Blandt de største hits 
kan nævnes bl.a. Pause af busk + hertzog, Opus af 
Pelikan Design, og Pablo af Rene Hougaard.
Der er også masser af ventemøbler i kollektionen, 
både til loungeområder, uformelle mødelokaler 
og lobbyer. Nyeste skud på stammen er i-SIT, der 
er en ergonomisk stol, der kan indstilles, så den 
passer til alle, uanset alder, højde, drøjde og fy-
sik. i-SIT er designet af Design Concern og blev 
tidligere i år belønnet med den fornemme Red Dot 
Award i Tyskland.

Borde til alle formål
Der er også en række borde i sortimentet, bl.a. 
det meget elegante Mono af Rene Hougaard, det 
vipbare og pladsbesparende Contact af busk + 
hertzog samt det multifunktionelle Logo af Friis 
& Moltke Design. 

Nu hvor mange virksomheder har fokus på mil-
jøforhold, ses der igen en stigende efterspørgsel 
efter produkter i naturmaterialer som træ og li-
noleum, som er et af Magnus Olesens specialer. 
Det er behageligt og praktisk, nemt at rengøre 
og med indbygget lyddæmpende effekt til kontor-
landskaberne.

Succes i udlandet
Selvom Magnus Olesen altid har haft fl est opgaver 
i Danmark, har udlandet et vågent øje til de man-
ge nye tiltag, så eksporten fylder næsten lige så 
meget som hjemmemarkedet. Satsningen på en-
kelt, dansk design med fokus på funktion er slået 
an i både Skandinavien, Tyskland, Japan og USA – 
fx har Microsoft netop placeret Magnus Olesen på 
deres liste over leverandører, så hvis du træder 
ind i en kantine i en Microsoft-fi lial et hvilket som 
helst sted i verden, vil du i løbet af de kommende 
år kunne sætte dig i en danskproduceret stol fra 
Magnus Olesen. 

Du kan få mere at vide om Magnus Olesens møb-
ler på www.magnus-olesen.com. 

Danske designermøbler 
Den anerkendte møbelproducent Magnus Olesen har fokus på form og funktion, designet af både 
etablerede og upcoming designere.

busk + hertzog er en meget anerkendt designduo, der har vundet et utal af priser de sidste 10 år. For Magnus Olesen har de bl.a. designet bordene Contact og Sputnik samt stolen Pause.

Pelikan Design har skabt den 
elegante og komfortable stol 
Inferno. 

Den nyskabende og asymmetriske stol Pablo 
er designet for Magnus Olesen af René 
Hougaard.

 i-SIT kan indstilles, så den passer til alle og blev tidligere i 
år belønnet med den fornemme Red Dot Award i Tyskland. 

Den innovative stol er designet af Design Concern.

annoncetillæg
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Tekst: Malene Lundahl

Enkelt design, gode materialer og førsteklasses 
kvalitet. Sorø Møbler følger med stolthed og re-
spekt den danske designtradition, som er så vidt 
berømt verden over. I mere end 35 år har Sorø 
Møbler fremstillet smukt, enkelt og funktionelt 
inventar til kontorer, foyerer, køkkener, kantiner, 
konferencecentre, lounges og nu senest labora-
torier ikke bare i Danmark men i hele verden. Og 
altid med respekt for den arkitektur, som interiø-
ret skal spille sammen med. 

Professionel problemløser
Men Sorøs succes ligger ikke i bare at kunne 
levere danskdesignede (og danskproducerede) 
møbler. Hemmeligheden består nok så meget i, 
at Sorø ligger inde med en teknisk viden, som gør 
det muligt at løse selv de mest komplicerede op-
gaver. ”Vi tænker ikke på os selv som en leveran-
dør, men som en sparringspartner og problem-

løser, der tager hånd om hele processen. Ofte er 
vores opgaver præget af komplicerede krav på 
grund af fx IT, sikkerhed eller arbejdsmiljø. Det er 
altid en spændende udfordring at finde den helt 
rigtige løsning til en kunde”, siger Jens Bjerrega-
ard, direktør hos Sorø Møbler. 

Identitet i designet
Jens Bjerregaard nævner, at identitet og branding 
ofte er centrale elementer, når Sorø arbejder med 
fremstilling af specialinventar. ”I moderne orga-
nisationer er signalværdi højt prioriteret, og en 
virksomheds værdier skal så at sige kunne ses og 
aflæses tydeligt, helt ned i detaljen,” forklarer han 
og tilføjer, at det kræver en god materialeforstå-
else og -håndtering hos fabrikanten. Sorø Møbler 
har endvidere samarbejdet med anerkendte ar-
kitekter som bl.a. Jørn Utzon, Knud Holscher og 
Pouli Hoffgaard Møller om en designkollektion, 
som bl.a. omfatter serier med skriveborde og reo-
ler, loungestole og skærmvægge. 

Danskproduceret kvalitet og koncept
Sorø Møbler kan stå for konceptudvikling ’fra 
scratch’ eller træde ind i et samarbejde med en 
arkitekt. I begge tilfælde er processen at tolke kun-
dens ønsker og virkeliggøre dem i fx en ny skranke 
eller et perfekt mødelokale. Kunderne er både stør-
re og mindre virksomheder fra mange forskellige 
brancher, både private virksomheder, kulturinsti-
tutioner, offentlige myndigheder, sygehuse, højere 
læreanstalter og biblioteker. Alle møbler fremstil-
les på Sorø Møblers egen fabrik i Danmark og leve-
res og installeres af egne medarbejdere. At alt er 
dansk produceret sikrer ikke bare en høj kvalitet, 
der på længere sigt er et miljøvenligt valg, men gi-
ver også mulighed for hurtig og kompetent service 
på stedet, ligesom alt kan suppleres løbende.

Prisbelønnet design
Sorø Møbler har vundet flere priser for de-
res møbler, bl.a. den prestigefulde IF-pris 
& Red Dot Award for bordserien H-Line, der 
er tegnet af arkitekt, professor Knud Hol-
scher.

Sorø Møbler er også leverandør til de stør-
ste virksomheder inden for kontorindret-
ning, bl.a. Scan Office. 

Se mere på www.soroe.com

Sparringspartner 
på specialløsninger 
Sorø Møbler leverer specialinventar med lang levetid. Stilen er enkel og med fokus på gode 
materialer – og så er alt danskproduceret for at sikre en høj kvalitet i alle detaljer.

annoncetillæg
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 JAPANSK
  TEKNOLOGI
MØDER
    DANSK
 DESIGN

I mere end 60 år har Jacob Jensen Design været et af de mest kendte design studioer 
i verden. Japansk teknologi fra Toshiba smeltet sammen med dansk design - det bliver 
ikke bedre. Både VL og WL serien er monteret med frontglas fra kant til kant, så der er 
ingen kanter som samler støv. Begge modeller har touch knapper skjult bag glasset.  

Jacob Jensen designet stand/tv fod medfølger, det ser ud som om TVet svæver hen 
over standen/tv foden, genialt lavet, man kan også hænge disse LED TV på væggen, 
kabel/stik er ikke monteret bagpå TVet, men i bunden, så man kan få TVet helt ind 
til væggen, så det ser ud som om det er indbygget i væggen. Disse Jacob Jensen 
designede LED TV er kun 28mm tykke, men der er selvfølgelig blevet plads til den helt 
nyeste teknologi inden for billed og lyd. 

 JAPANSK

3D Blu-ray
DVD, CD, VCD 2.0, SVCD, DivX, MP3, JPEG, HD JPEG, 

1080p/24 Fuld HD, PAL/NTSC, 3D Virtual Surround Sound, DTS, 
Dolby True HD, Internet connection via BD Live 2.0, HDMI, USB, 

RJ45 Internet, digital audio og meget mere.
Vejl. pris kr. 1.499,-

Aktiv 3D brille
Der følger 1 par med pr. 3D TV. Extra 3D briller kan købes
separat. Markedets letteste aktive 3D brille kun 58gram.

Vejl. pris kr. 695,-

768N-serien
3D, LED TV, Full HD, 1920x1080p, 4xHDMI, 
Resolution+, DLNA, Dolby Volume, Lyscensor, Eco Panel, 
200Hz, USB, YouTube, 1 par 3D briller medfølger,
integreret subwoofer. Det bliver ikke bedre. 
Fås i 40”, 46” og 55”.
Vejl. priser fra kr. 12.999,-

748N-serien
LED TV, Full HD, 1920x1080p, 4xHDMI, Resolution+, 
DLNA, Dolby Volume, Lyscensor, Eco Panel, 
100Hz, USB, YouTube. Det bliver ikke bedre. 
Fås i 40” og 46”.
Vejl. priser fra kr. 9.999,-

K
ontakt A

ctebis C
om

puter på tlf. 4355 8888 eller Toshiba D
anm

ark på tlf. 3694 4577 og få oplyst næ
rm

este forhandler.  

KAN KØBES HOS
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Tekst: Kåre Peitersen

Hvis din virksomhed har fået et nyt, arkitektteg-
net domicil, skal indretningen vel stå mål med det 
– især i lobbyen, hvor kunder og gæster får deres 
førstehåndsindtryk af virksomheden. Derfor giver 
det mening at få specialfremstillet indretningsele-
menter som skranker, ventemøbler, garderobe og 
opbevaringsløsninger – og det er der ikke mange, 
der kan herhjemme, men én af dem er PO Inventar.

Fra standardløsninger til specialløsninger
Da indretningsarkitekt Susanne Mosbæk startede 
PO Inventar for præcist 20 år siden, var det for at 
fremstille funktionelle standardindretninger til la-
boratorier og uddannelsesinstitutioner – skranker, 
opbevaringsmøbler og kontorindretning i et klas-
sisk og tidløst design. Men kærligheden til kreativt 
design og indretningsmæssige udfordringer drev 
dog direktøren til også at opsøge de mere kræ-
vende opgaver. Derfor har PO Inventar langsomt 
bevæget sig, så den i dag både kan levere stan-
dardprogrammet og har specialiseret sig i skræd-
dersyede og arkitekttegnede indretningsløsninger 
til virksomheder og institutioner.

”Det er sjovere at lave noget, ingen andre har la-
vet før. Fx har vi netop færdiggjort de nye montrer 
til Kronborg og leveret specialinventar til Helsingør 
Kulturværft”, forklarer Susanne Mosbæk. 

Samarbejder med bygherrer
Styrken hos PO Inventar ligger især i, at man råder 
over både tre møbelarkitekter, to indretningsarki-
tekter og en bygningsingeniør. Tilsammen er der 
stort set ikke det projekt, dette team ikke kan tegne, 

beregne og producere, når en kunde er ude efter 
noget, der ikke figurerer i standardprogrammet. 

I mange tilfælde arbejder PO Inventar sammen 
med arkitekt og bygherre, når indretningen skal 
udvikles til et nyt byggeri. ”Så er vi gerne med til 
at beslutte materialer, overflader, farver og kon-
struktionsformer. Vi laver også tit ting, der er på 
grænsen mellem inventar og bygningssnedkerar-
bejde – elementer der bygges ind i huset og frem-
træder som bygningsdele. Og generelt kan vi leve-
re et helt færdigt projekt, fra tegning og produktion 
til levering og montering”, siger Susanne Mosbæk. 

Skræddersyede skranker
På listen over produkter er der alt fra borde, skran-
ker og siddemøbler, til garderober, skabe og op-
bevaring. Kontorstole og konferencestole leveres 
igennem samarbejdspartnere i Danmark, Sverige, 
Italien og Spanien, og som med resten af PO In-
ventars sortiment skiller de sig markant ud fra 
mængden.

Et af de områder, hvor PO Inventar er særligt 
gode til at finde på nye varianter, er skranker til 
virksomhedslobbyer. ”Det er et område, vi arbej-
der meget med – lige fra den lille skærmvæg til de 
store komplicerede opgaver med mange indbyg-
gede funktioner i. Fx lavede vi til en færøsk bank en 
skranke med indbygget cafe og bankkassefuntion i 
ét og samme møbel. Som med mange af den slags 
løsninger bygger vi den op på stedet og monterer 
alt med vores egne montører”, slutter Susanne 
Mosbæk. 

Du kan besøge PO Inventars showroom i Ver-
mundsgade eller se mere på www.poinventar.dk.

Indretningsløsninger ud 
over det sædvanlige
PO Inventar er en unik cocktail af tegnestue, møbelproducent og kontorindretter. Det kommer både 
virksomheder og institutioner til gavn, når der er brug for noget helt særligt i indretningen.

I DR’s nye koncertsal samarbejdede PO Inventar med Jean Nouvel og PLH Arkitekter om 
en række møbler over flightcase-princip for at give lobbyen en fornemmelse af musikernes 
back stage-område. Både barer, siddemøbler og garderober er fremstillet i laminat og 
aluminiumsprofiler og leder tanken hen på instrumentkasser.

Til virksomheden Willis byggede PO inventar en oval 
skranke med indbyggede hæve/sænke-arbejdspladser.

Kromann Reumerts domicil blev tegnet af Schmidt 
Hammer Lassen, og PO Inventar producerede de 

specialtegnede runde sofaer og runde reoler. 

annoncetillæg
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Elegante og praktiske løsninger 
til alle dele af kontorlandskabet. 
Arbejdspladser tilpasset den 
enkle medarbejders behov, 
mødelokaler, receptioner, 
kantiner og lounge om råder
– kan indrettes med et 
gennemgående design.
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Tekst: Kåre Peitersen

Det kan være en fordel at have en stabil samar-
bejdspartner, når det gælder om at finde det rette 
domicil til sin virksomhed. For ikke at tale om at 
få styr på den daglige drift og administration. På 
den måde kan du og din virksomhed nemlig kon-
centrere jer om det vigtigste – at passe jeres egne 
forretningsområder.

ATP Ejendomme – stærkest i København
ATP Ejendomme administrerer og drifter ejen-
domme i hele landet med 600.000 kvm fordelt på 
70 ejendomme. Men styrken ligger især i Stor-
københavn, hvor 80 % af den samlede portefølje 
består af både klassiske københavnerhuse og ny-
opførte domiciler. Som datterselskab af ATP står 
ATP Ejendomme meget solidt i relation til drif-
ten af vores portefølje og serviceringen af vores  
kunder, hvilket ifølge kunde- og udlejningschef 
Kirstine Sand gør ATP Ejendomme til et meget 
sikkert sted at være kunde. 

”Samtidig er vi meget fleksible, dels fordi vi har 
en projektafdeling inhouse, dels fordi vi ikke har 
vores egne håndværkere, men i stedet finder de 

bedste til et givent projekt ude i byen. Tilsammen 
betyder det, at vi kan strække os meget langt for 
kunderne”, siger Kirstine Sand.

DONG’s domicil i Sydhavnen
Et af de steder, som ATP Ejendomme netop nu er 
i gang med at udleje, er DONG’s domicil i Sydhav-
nen, der fraflyttes til maj 2011. Det 16.000 kvm 
store hus blev opført i 2003 til 600 medarbejdere 
og er et lyst og luftigt hus med et stort atrium i 
midten. Der er tale om et hus med energimær-
ke C og solfangere på taget som supplement til 
strømforbruget, og det er dermed et oplagt hus til 
virksomheder med en grøn profil. ”Det er afgjort 
et af de flotteste byggerier i Sydhavnen med høj 
kvalitet i både arkitektur og håndværksmæssig 
udformning”, siger Kirstine Sand.

Også mindre virksomheder kan flytte ind, idet 
ATP Ejendomme undersøger muligheden for at 
lave en opdeling i flere lejemål.

Bæredygtigt projekt på Langelinie – ’Pakhuset’ 
I den anden ende af havnen (og byen) har ATP 
Ejendomme et projekt klar på spidsen af Lange-

linje, der blot venter på en kunde for at blive byg-
get. ”I ATP Ejendomme bygger vi ikke spekulativt, 
derfor venter vi på den rette kunde. Det har også 
den fordel for kunden, at vedkommende selv kan 
være med til at bestemme den indvendige indret-
ning”, forklarer Kirstine Sand.

Huset er tegnet af arkitekterne Lundgaard & 
Tranberg, der bl.a. er kendt for det nye skuespils-
hus. Og de samme bæredygtige principper derfra 
går igen i det nye projekt, sådan at der er natur-
lig ventilation, og havvand benyttes til køling og 
opvarmning. Projektet bygger på et nyskabende 
energi- og indeklimakoncept, der lever op til kra-
vene for byggeri i lavenergiklasse 1 – hvilket først 
vil være et krav fra 2015. Byggeriet bliver således 
frontløber for et mere bæredygtigt erhvervsbyg-
geri

Bygningen er på cirka 15.000 kvm, har en esti-
meret byggeperiode på ca. 24 måneder og vil føje 
sig til rækken af ældre og nyere ’pakhuse’ på Lan-
gelinie Allé i København. 

Find mere information på
www.atp-ejendomme.dk, hvor du også kan se 
andre ledige lejemål.

I hvilken ende af havnen skal 
dit nye domicil ligge?
ATP Ejendomme er en solid samarbejdspartner på ejendomsmarkedet. Netop nu udbydes to 
enestående domicil-ejendomme i henholdsvis Sydhavnen og på Langelinie.

I Sydhavnen ligger DONG’s domicil, der blev bygget i 
2003. Ca. 16.000 kvm fordelt på 5 etager med et flot 
atrium i midten er klar til nye lejere. 

På spidsen af Langelinje har ATP Ejendomme et projekt klart, der blot venter på den 
rette lejer for at blive bygget. Ca. 15.000 kvm fordelt på 7 etager bæredygtig bygning 
med fabelagtig beliggenhed og udsigt.

annoncetillæg
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Foldebordet og stolen er de første i en 
ny generation af møbler under betegnelsen 
”New warm wooden furniture for the      
office and public spaces”

FORUM-kollektionen er udarbejdet med 
udgangspunkt i at fremtidens kontor-
landskaber bliver mere hjemlige.
Omgivelserne er en vigtig motivations-
faktor i vores arbejdsliv og der stilles 
store krav til design, materialer og 
forarbejdning. Både bord og stol 
arbejder med markante detaljer i stål 
som kontrast op mod træet, der er et 
smukt og varmt materiale. Møblerne 
vil helt naturligt kunne indgå i mange 
indretninger, f.eks. kantiner, kursus- og 
konferencelokaler. Foldebordet er med 
ramme og ben i massivt træ og bord-
pladen fås i linoleum og laminat.
Standard størrelser: 160x80, 160x100, 
200x80 og 200x100 cm.

VALBY: HASSBERG A/S, TLF. 7788 7788, WWW.HASSBERG.DK NYKØBING F.: KUSZON ZOLUTIONS A/S, TLF. 5484 0444, WWW.KUSZON.DK 
VIBORG: REDOFFICE VIBORG A/S, TLF. 7217 0112, WWW.REDOFFICEVIBORG.DK   FREDERICIA: REDOFFICE / I.K. A/S, TLF. 7020 2002, WWW.REDOFFICE.DK 
ÅLBORG: IB LINDHOLM A/S, TLF. 9812 4844, WWW.IBLINDHOLM.DK   ODENSE SØ: P. LINDEGAARD POULSEN APS, TLF. 6614 2500, WWW.LINDEGAARDPOULSEN.DK
RØDOVRE :  EFG BONDO A/S, TLF. 4450 0900, WWW.EFGBONDO.DK  KØBENHAVN S :  BOTIUM, TLF. 3252 0852, WWW.BOTIUM.DK
HVIDOVRE: JPH CONCEPT A/S, TLF. 3325 1330, WWW.JPHCONCEPT.DK 
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Tekst: Kåre Peitersen

Visionært byggeri kræver visionær belysning. Så 
da Bjarke Ingels og hans fi rma BIG var i gang med 
at tegne 8Tallet til Ørestaden, allierede de sig 
med belysningsvirksomheden Fagerhult, der har 
specialiseret sig i at skræddersy professionelle 
belysningsløsninger til især større byggerier som 
domiciler og virksomheder. Resultatet blev tre 
helt unikke løsninger, der dækker hele bygnin-
gen og vidner om Fagerhults innovative måde at 
udvikle produkter og totalløsninger på. Virksom-
heden både designede og producerede lamperne, 
og hver enkelt løsning opfylder de særlige krav til 
funktionalitet, design og pladskrav, der krævedes 
til 8Tallet.

Et ærligt udtryk
”BIG ønskede fx på trapperne en meget enkel løs-
ning – ’et ærligt udtryk’ – som i princippet i sin 
mest basale form bare skulle være T5-lysrør og 
nogle ledninger. Vores opgave var derfor at få de-
signet noget, der sikkerhedsmæssigt kunne leve 
op til de krav, der er, når man designer og pro-
ducerer belysning – samtidig med at udtrykket i 
videst muligt omfang levede op til de ønsker, som 
BIG havde til det lidt ’rå’ udtryk”, forklarer Vivi 
Dam fra Fagerhult.

Trappe- og gangbelysningen fremtræder derfor 
helt rå, men alligevel yderst dekorativ. Der er i al 
sin enkelhed tale om T5-lysrør på kun 28 W med 

en skærm af klar akryl, der er monteret direkte 
på væggene. Sammen med de farvede vægge, gi-
ver det et moderne og levende udtryk.

Kunstnerisk effekt
I de mange passager i huset, der forbinder de en-
kelte afsnit, blev løsningen et helt nyudviklet ar-
matur, der også benytter sig af 28 W eco-lysrør. 
Lyskilderne integreres smukt i konstruktionerne 
i et kaotisk, men alligevel stramt mønster, og ef-
fekten af de indbyggede rør i murene er markant. 

 ”Vi synes selv, at det er lykkedes godt at kom-
binere de tekniske udfordringer med et smukt, 
næsten kunstnerisk udtryk”, siger Vivi Dam.

Fremtidens lys til fremtidens hus
Et af de mest markante træk ved 8-tallet er den 
’bjergsti’, der går hele vejen rundt om bygningen. 
Her skulle der designes en funktionel og diskret 
belysning til de skærmende trappeværn. Fager-
hult udviklede en effektfuld ’guirlande’, der er 
integreret i den runde aluhåndliste. Listen er næ-
sten en kilometer lang og forsynet med energibe-
sparende LED-teknologi, der sørger for at oplyse 
stien effektivt, uden at forstyrre udsigten fra de 
haver og lejligheder, der ligger ud til stierne. LED 
er med sit klare lys og sit lave strømforbrug en 
af fremtidens teknologier – og hvad kunne være 
mere passende på en bygning, der i dén grad de-
signmæssigt og funktionelt favner fremtidens bo-
former?

Skræddersyet lys til 8Tallet
Fagerhult har i tæt samarbejde med BIG (Bjarke Ingels Group) udviklet tre unikke 
belysningsløsninger til det opsigtsvækkende byggeri 8Tallet i Ørestaden. 

8Tallet er et unikt byggeri, 

som arkitektfi rmaet BIG med Bjarke Ingels har tegnet. 

Huset rummer 476 boliger, butikker, café og 10.000 

kvadratmeter til  liberale erhverv. Og med i alt 

62.000 kvm under tag er der snarere tale om en 

hel bydel end en enkelt bygning.

De indbyggede lysrørsarmaturer i passagerne giver et 
smukt, næsten kunstnerisk udtryk.

LED-håndlisten er diskret, men effektiv og er monteret 
udvendigt på alle trapper og ved alle gelændere.

Trappe- og gangbelysningen er med sine synlige 
lysstofrør helt rå i sit udtryk.

Skandinavisk lysekspert
Fagerhult har igennem 50 år været en af de førende belysningsproducenter i Skandinavien. Spe-
cialet er professionel belysning til virksomheder, både nybyggede domiciler og totalrenoveringer 
– men også mindre kontorer kan nyde godt af en lysberegning og et forslag til nyt lys.

Se mere på www.fagerhult.dk.

annoncetillæg
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Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk

MÆRK SELV FORSKELLEN! RING 72 21 21 01
og få et godt tilbud eller gå ind på www.konicaminolta.dk/detdigitalekontor

GID JEG VAR EN BLÆKSPRUTTE!
Bliv aflastet med det nye Digitale Kontor

Det Digitale Kontor: Sagsstyring Omkostningsstyring Arkivering Brevpapir Dokumenthåndtering
Postomdeling Scanning Farve og sort/hvid print Kopi Fax Filkonvertering og meget mere...
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Konica Minolta introducerer det nye Digitale
Kontor. Et komplet kontor, der integrerer alle
arbejdsopgaver via én multifunktionsprinter.
Lige fra posten scannes, til den bliver sendt
rundt i afdelingerne, for at ende i det digitale
arkiv, så den næste gang kan findes på få

sekunder! Hvis du også mangler et ekstra
sæt arme og ben og har mod på at mø-
de fremtiden - så skræddersyer vi dit nye
Digitale Kontor, der passer dine arbejdsru-
tiner, med masser af muligheder, overblik og
tidsbesparelser i hverdagen.
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Tekst: Kåre Peitersen

Virksomhedsindretning handler i dag ikke kun 
om at finde en behagelig stol og et godt bord. Ind-
retningen af arbejdspladser, mødeområder og 
receptioner handler også om at skabe identitet 
hos medarbejderne og sende de rigtige signaler 
til kunderne. Mangler din virksomhed et markant 
designudtryk i indretningen, er Una en oplagt mu-
lighed. 

Indret hele virksomheden med Una
Una er ikke bare én stol – det er en familie der 
består af borde og stole, der kan passes ind i alle 
virksomhedens zoner. Grundelementet er det 
støbte stel af aluminium, der med sin flydende 
form giver stolen et organisk og elegant udtryk. 
Polstringen trækkes som en strømpe ned over 
stellet, hvilket giver en ekstremt god fjedrende 
effekt. Men om polsteret skal være i net, stof el-
ler læder er op til dig, og du kan selvfølgelig også 
selv bestemme farve og detaljer som armlæn, 
hjul m.m. 

På den måde kan Una bruges både som ”exe-
cutive chair”, i base-office og til møde-, konferen-
ce- og kantinestol. Alt sammen med de elegante 
designlinjer som den røde tråd, der binder indret-
ningen sammen. 

Skab din virksomheds eget udtryk
”Identitet og signalværdi bliver mere og mere vigtig 
for mange virksomheder. Især hvis man ikke sæl-

ger fysiske produkter, kan den konkrete indretning 
være med til at skabe identitet og fortælle en vi-
suel historie om virksomheden”, forklarer Lisbeth 
Schytte Caspersen, marketingansvarlig i Duba-B8.

Den danske kontormøbelproducent producerer 
en lang række møbelserier på fabrikken i Bjer-
ringbro, men for at dække kundernes behov bre-
dest muligt, har man valgt at supplere med en 
række eksklusive internationale designmøbler, 
bl.a. Una familien.

”Med Una får man virkelig meget design for 
pengene – det er en eksklusiv stol med et mar-
kant udtryk, den kan varieres i det uendelige, og 
så bliver familien til stadighed suppleret med nye 
produkter. F.eks er serien lige blevet udvidet med 
en barstol”, siger Lisbeth Schytte Caspersen.

Alsidig samarbejdspartner
Udover at producere møbler til større virksomhe-
der i Danmark og Norge, er nogle af Duba-B8’s 
kompetencer at rådgive om indretning og service-
re eksisterende møbler. 

”I planlægningsfasen, når der skal bygges nyt, el-
ler flere afdelinger af et firma skal fusioneres, kan 
vi hjælpe, dels med at skabe en samlet visuel iden-
titet, dels med at bruge indretningen til at udvikle 
organisationen og kommunikationen i den pågæl-
dende virksomhed. Det foregår typisk i samarbejde 
med kundens egne facility-folk og en ekstern ar-
kitekt. Vi kan endda også agere flyttefirma og stå 
for al logistik omkring flytning af en virksomheds 
møbler”, siger Lisbeth Schytte Caspersen.

Skræddersyede løsninger
Duba-B8’s produktportefølje er ganske omfatten-
de og dækker alle områder af virksomhedsindret-
ning, og da møblerne er komponentbaserede kan 
alt kombineres på kryds og tværs. ”Det giver mu-
lighed for stor alsidighed og fleksibilitet – så den 
enkelte virksomhed kan få sin helt egen unikke 
indretning”, slutter Lisbeth Schytte Caspersen.

Se mere om Una på  
www.duba-b8.com og www.icf-office.it

Når du vælger Duba-B8 som leverandør får du
1. Rådgivning om identitetsskabende og kommunikationsfremmende indretning.
2. En skræddersyet indretning ud fra din virksomheds mål, værdier og behov.
3.  En langtidsholdbar løsning, hvor møblerne i fremtiden både monteres, suppleres, serviceres, 

flyttes og til sidst genanvendes.

Skab din 
virksomheds 
eget udtryk
Duba-B8 A/S er partner med ICF furniture, der producerer 
den eksklusive stole-familie Una. Italiensk design, høj 
komfort samt et program der dækker alt fra kontor- og 
konferencestole til møde- og barstole har gjort Una til et hit.

Una-stolen er støbt i aluminium. Polstringen trækkes ned over stellet som en strømpe, hvilket giver en behagelig affjedring. 
Una findes i et væld af varianter, lige fra chefstol til kantinestol. Her ses et udpluk af Una familiens konferencestole. 

Una familien tæller både stole og borde.

annoncetillæg
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Tekst: Contour Design

I 1992 var computeren det syvende vidunder på 
landets arbejdspladser. Og de færreste forestil-
lede sig, at der med den nye maskine flyttede en 
insisterende bivirkning ind på kontoret. Da Berit 
Jendal blev ramt af en slem seneskedehindebe-
tændelse, anede hun således ikke, at hun var ble-
vet offer for fænomenet musesmerter, der her 18 
år senere er alt for velkendt. 

”Jeg tog binyrebarkhormon i én uendelighed, 
men lige lidt hjalp det, og eneste alternativ var en 
operation, hvilket jeg absolut ikke ønskede. Jeg 
kunne ikke komme af med smerten,” fortæller 
Berit Jendal, der stædigt nægtede at melde sig 
syg, selvom smerterne var voldsomme.

RollerMouse giver bedre arbejdsstilling
I dag ved hun, at synderen var den lille mus, der 
var blevet et af hendes vigtigste arbejdsredska-
ber. Hun har derfor taget konsekvensen og skiftet 
den traditionelle mus ud med en ergonomisk Rol-
lerMouse fra Contour Design, der er placeret cen-

tralt foran brugeren, hvilket forbedrer arbejds-
stillingen markant. RollerMouse kan styres med 
begge hænder på en rullestav, og man skal derfor 
ikke række ud til siden og overanstrenge den ene 
arm og hånd, som man gør, når man griber fat om 
en almindelig mus.

”RollerMouse har gjort, at jeg kan sidde i et job, 
hvor jeg bruger meget tid foran tastaturet. Jeg er 
ansat som direktionssekretær i en offentlig insti-
tution, så det ville være helt katastrofalt, hvis jeg 
var afskåret fra at bruge en computer,” siger hun.

Hvad venter du på? 
Seks ud af ti danskere har oplevet musesmerter, 
og hver fjerde af dem har haft smerter, der va-
rede mere end en måned, viser en undersøgelse 
fra Userneeds. Musesmerterne forringer både 
arbejdsglæden og produktiviteten på arbejdsplad-
serne. Alligevel er mange endnu ikke gået over til 
en ergonomisk mus. 

”Jeg kan kun anbefale, at man anskaffer sig en 
ergonomisk, centralt placeret mus. Der er ingen 
grund til at vente på, at de små smerter i hånd-
leddet bliver til kroniske musesmerter, som man 
aldrig slipper helt af med,” siger Berit Jendal, og 
tilføjer: ”Se nu at få gjort noget ved det - hvad ven-

ter du på?” 

For at undgå musesmerter og andre uhen-
sigtsmæssige følger af computerbrug, anbe-
faler læger, at man maksimalt arbejder fire 
timer om dagen foran computeren. Det me-
ner hele 85 procent af danskerne er ureali-

stisk, viser undersøgelsen. Derfor er et bevist 
valg af det rigtige arbejdsudstyr meget vigtigt - 

både for at forhindre smerter hos den enkelte, og 

for at virksomhederne skal undgå dyre sygedage. 
Og her er Contour Designs RollerMouse en kær-
kommen løsning.

”De årligt tilbagevendende undersøgelser af 
udbredelsen af musesmerter viser, at der er tale 
om et alvorligt problem, der ikke bliver mindre, 
jo flere af os der har stillesiddende computerar-
bejde. Ligesom et head-set er en selvfølge i et-
hvert call-center, bør en centreret mus være det 
for alle, der arbejder med computer til daglig. Det 
vil kunne spare både samfund og virksomheder 
mange penge på sigt, ” siger Preben Bitsch, adm. 
direktør for Contour Design Danmark.

Fakta om RollerMouse
RollerMouse ligner ikke en traditionel mus, men 
er bygget op om en rullestav placeret centralt for-
an brugeren, hvilket forebygger smerter i hånd-
led, nakke og skuldre. Rullestaven betjenes med 
begge hænder, og det giver en optimal arbejds-
stilling med mere varieret bevægelse.

RollerMouse har både de almindelige museknap-
per og flere smarte genveje. Med et enkelt klik 
kan man udføre funktionerne dobbeltklik, ”copy” 
og ”paste”.

Fungerer med både PC og Mac og er simpel at til-
slutte via en USB-port. Vejledende udsalgspris for 
RollerMouse Pro2 er 1.895 kr. ekskl. moms. 

Prøv selv gratis!
Du kan selv prøve en RollerMouse gratis i 14 dage 
og mærke forskellen. 

Læs mere på www.rollermouse.dk. Nærmeste 
forhandler oplyses på telefon 70 27 02 27. 

Berit Jendal var ramt at musesmerter i svær grad. Hun skiftede til RollerMouse og arbejder nu igen ubesværet foran skærmen.

Dårlige computermus har fået krammet på hver anden dansker og er på udkig efter nye ofre. 
For Berit Jendal var musesmerterne så store, at hun måtte tage binyrebarkhormon. Men med en 
ergonomisk RollerMouse fra Contour Design arbejder hun igen ubesværet foran skærmen.

Undgå musesmerter én gang for alle

annoncetillæg
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* Kilde: ”Kaffe på de danske 
arbejdspladser”, analyse gennemført 

af Zapera i oktober 2009 blandt 
2.023 ansatte i virksomheder med 

fysisk adresse i Danmark.

Tekst: Kåre Peitersen

Du kender situationen: Du har et møde med en 
potentiel kunde, og efter det obligatoriske hånd-
tryk og lidt small talk går turen hen til kaffema-
skinen for at få en kop kaffe inden I skal sidde og 
diskutere fremtidsperspektiverne. Nu er spørgs-
målet bare, hvilken kop kaffe du helst vil byde på: 
En kop billig noname, eller en markant smagende 
og bæredygtigt fremstillet kaffe? 

For bare et par år siden ville mange måske være 
ligeglade, men den senere tids fokus på CSR og 
etisk virksomhedsdrift har gjort, at langt de fl e-
ste nu foretrækker en kop kaffe, der er fremstillet 
under forsvarlige forhold. Det viser en ny under-
søgelse, som Kraft Foods har fået foretaget*.

Kaffe med god samvittighed
Kraft Foods står bl.a. bag Gevalia, og her har man 
taget forbrugernes efterspørgsel til sig og netop 
lanceret den nye og helt igennem bæredygtige 
Gevalia 1853 – kun til virksomheder. Da kaffe er 
verdens næststørste handelsvare, kun overgået af 
olie, er det mange menneskers hverdag og store 
landområder, der påvirkes af kaffeproduktionen. 
Derfor giver det rigtig god mening, når virksom-
heder køber bæredygtig kaffe til deres gæster og 

Bæredygtig kaffe 
fra Gevalia
Den kaffe du drikker, sender et signal om, hvem du er. 
Også i virksomheder, viser en ny undersøgelse. 
Derfor er der god grund til at overveje en kaffe, 
der både er velsmagende og bæredygtig.

medarbejdere, mener Jesper Hvid-Hansen, der er 
Country Manager, AFH i Kraft Foods Danmark.

”Mange af vores kunder bliver mere og mere 
opmærksomme på, hvad det er, de drikker, og 
derfor har vi indledt et massivt samarbejde med 
den internationale organisation Rainforest Al-
liance (RA), der med sit certifi ceringsprogram 
sikrer høje økonomiske, sociale og miljømæssige 
standarder på de certifi cerede kaffefarme. Bærer 
kaffen certifi ceringens frø-segl, er det en garanti 
for, at producenten lever op til de højeste krav om 
miljøvenlige dyrkningsmetoder og etisk forsvarlig 
produktion”, forklarer han. 

Non profi t-organisation bag
Rainforest Alliance er en uafhængig non profi t-
organisation, men selvom den vokser hastigt på 
verdensplan, er den ikke lige så kendt i Danmark, 
som den mere udbredte, Fair Trade. RA er dog en 
meget effektiv organisation, og da den både har 
en lille administration, og hverken skal skabe 
overskud eller bruge penge på markedsføring, 
kommer tiltagene og pengene i endnu højere grad 
lokalsamfundene til gode.

”Vi er rigtigt glade for vores samarbejde med 
Rainforest Alliance. Der er ikke tale om godgø-
renhed, men snarere om hjælp til selvhjælp, for 
til gengæld får bønderne mulighed for at sælge 
kaffen til en bedre pris. Sidste år fi redoblede vi 
salget af Rainforest Alliance kaffe, og fører nu et 
fuldt bæredygtigt kaffe- og kakaoprogram til virk-
somhedernes kaffeløsninger”, siger Jesper Hvid-
Hansen.  

God smag i munden
Én ting er at Gevalia 1853 er bæredygtig, men den 
skal jo også bogstaveligt talt give dig og dine gæ-
ster en god smag i munden for at blive en succes. 
Og derfor har Kraft Foods udviklet Gevalia 1853 
som en ’premium kaffe’, hvor kaffeeksperter fra 
Gevalia har rejst kloden rundt efter de bedste 
bønner. Resultatet er en særlig blend af 100 % 
Arabica, der er mørkristet med en intens og dyb 
aroma med fi ne undertoner i eftersmagen. Det er 
med andre ord en kvalitetskaffe, som vil signalere 
til dine gæster, at du har overskud og værdsætter 
deres selskab. Og det er jo en god start på ethvert 
møde.

Se mere på www.gevalia.dk og 
www.rainforestalliance.org.

annoncetillæg
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 KAFFE MED GOD 
SAMVITTIGHED

Kraft Foods Away From Home
Kraft Foods Danmark ApSRoskildevej 161, 2620 Albertslund Tel:  +45 43 96 96 22

www.kraftafh.dk

 

Certifi ceret af Rainforest Alliance

Gevalia Økologisk består af 100% 

økologisk dyrkede Arabica 

bønner af højeste kvalitet. 

Bønnerne er desuden dyrket efter bæ-

redygtige principper på ka! efarme 

certifi ceret af den uafhængige 

miljøorganisation Rainforest Alliance, 

der arbejder for at bevare den 

biologiske mangfoldighed og 

sikre bæredygtige levevilkår 

for ka! ebønderne.  

Gevalia Økologisk. 

Ka! e med god samvittighed.

Kraft Foods Away From Home
Kraft Foods Danmark ApSRoskildevej 161, 2620 Albertslund Tel:  +45 43 96 96 22

www.kraftafh.dk

Kraft Foods Away From Home
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Tekst: Kåre Peitersen

Som de fleste ved, har ejendomsmarkedet væ-
ret inde i et par turbulente år. Og der er stadig 
et stykke vej, før det er oppe i fulde omdrejninger 
igen – om end det går bedre og bedre. En af de 
mæglere, der har erfaring nok til at kunne huske 
flere kriser end den nuværende og således ikke 
lader sig skræmme af tiderne, er Johnny Hallas, 
indehaver af Danbolig Erhverv i Hillerød. 

”Efter nogle udfordrende opstartsår har både 
aktivitetsniveauet og indtjeningen forbedret sig 
markant i 2010 – og det tyder allerede nu på, at 
også 2011 vil blive et godt år”, siger han.

Dækker hele Sjælland
Danbolig Erhverv er en landsdækkende kæde af 
erhvervsmæglere, der blandt andet samarbej-
der med Nordea. I Hillerød-afdelingen har man 
hele Sjælland som arbejdsplads, men hovedfo-
kus ligger i hovedstadsområdet og Nordsjælland, 
hvor man har med køb, salg og udlejning at gøre. 
Johnny Hallas har selv 19 års erfaring i området, 
og senest med ansættelsen af Finn Hartung har 
Danbolig Erhverv fået tilført mange års værdifuld 
erfaring fra det nordsjællandske.

”Vi håndterer alt vedrørende erhvervsejen-
domme. Det eneste, man som kunde skal gøre, 
er at fortælle os, hvad man har brug for. Så søger 
vi efter den helt rigtige køber, lejer eller ejendom 
med en pris og beliggenhed, der passer”, forkla-
rer Johnny Hallas. 

Store og små projekter
En af styrkerne hos Danbolig Erhverv er, at John-
ny Hallas og hans team af medarbejdere kan råd-
give kunderne i jagten på den bedste løsning. 

”Vi ser os selv som en sparringspartner for vo-
res kunder. Måske er man i tvivl, om man skal 
sælge eller udleje, og dér kan vi hjælpe med at 
tage den rigtige beslutning – fordi vi kender mar-
kedet og ved, hvad der ellers er udbudt rundt om-
kring”, siger Johnny Hallas.

Du finder lejemål fra 100 m2 og opefter hos 
Danbolig Erhverv, og intet er hverken for småt 
eller for stort. Er det en investeringsejendom, 
der ønskes, så spænder udbuddet fra boligudlej-
ningsejendomme i bl.a. Valby og Holte, til investe-
ringsejendomme i Valby, Brøndby og Hillerød. 

Book et uforpligtende møde
Da hvert forløb er individuelt, er der ingen stan-
dardløsninger hos Danbolig Erhverv. Det handler 
i stedet om at skabe et personligt forhold til den 
enkelte kunde, for ejendomshandel er langt hen 
ad vejen et spørgsmål om tillid, mener Johnny 
Hallas.

”Det handler om troværdighed. Vi skal bruge 
vores viden til at hjælpe kunden med at navigere 
sikkert på markedet. Og så sørger vi altid for at 
holde kontakten til kunden, også efter en afsluttet 
handel – for der kan jo være ting at følge op på”, 
siger Johnny Hallas.

Selvom man ikke går i aktuelle købs- eller 
salgstanker, skader det ikke at være forberedt på 

ændringer i fremtiden. Og derfor tilbyder Johnny 
Hallas gerne et uforpligtende møde, hvor du kan 
komme og tale om mulighederne.

Se mere på 
www.danbolig.dk/erhverv

Kompetent 
rådgivning om 
ejendomsmarkedet
Uanset om du skal leje, udleje, købe eller sælge 
erhvervsejendomme, er Danbolig Erhverv Hillerød en  
erfaren sparringspartner. Også når du skal have vurderet  
en ejendom – enten til regnskabet eller til banken.

Johnny Hallas har i august 2010 udlejet dette 
kontordomicil på Nørrebro . 

Netop nu har Johnny Hallas  
et par spændende projekter  

til udlejning. 

Er du fx på udkig efter en 
investeringsejendom i Valby, en 
lagerhal i Albertslund eller et 
domicil i Hillerød, er det værd  

at høre nærmere hos 

Danbolig Erhverv på tlf. 7022 8595

annoncetillæg
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Kinnarps har i mere end 60 år skabt komplette 
indretningsløsninger til den private og offentlige 
sektor - fra kontorer, skole- og uddannelses-

miljøer til pleje- og sundhedssektoren. 

Læs mere på www.kinnarps.dk

Den rigtige indretning holder mennesker i topform 
Kinnarps har mange års erfaring i at skabe effektive arbejdsmiljøer, hvor medarbejderne 
trives og har det godt. En gennemtænkt, ergonomisk og inspirerende kontorindretning er 
med til at stimulere og motivere medarbejderne og nedsætte stress og fravær. Vi giver dig 
inspiration og gode ideer til hvordan, du skaber rammerne for en god arbejdsplads.

Læs mere på www.kinnarps.dk/ergonomi

Har I det godt på arbejdet?

Telefon: 70 15 10 10 · www.kinnarps.dk · e-mail: infomail@kinnarps.dk
Hovedkontor: Roskildevej 522, 2605 Brøndby · Århus: Dusager 6, 8200 Århus N · Aalborg: Gasværksvej 2, 9000 Aalborg · Middelfart: Stensgårdvej 5, 5500 Middelfart
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Gugvej 120, 9210 Aalborg SØ 
Kastaniehøjvej 1, 8600 Silkeborg

Hammerholmen 43-45, 2650 Hvidovre 
Tlf. 33 25 13 30, www.jphconcept.dk
 

Forhandlere:

Calma  

klassisk
bevidst
cool
enkelt
design

 Design: Erik Simonsen
Morten Nikolajsen Acer Design A/S
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shc.dk

Rekvirer vores inspirationsbrochure med mange 
spændende gulvløsninger på tlf. 88 33 40 00

w w w.taeppe land.dk

S t j æ l  o p m æ r k s o m h e d e n

SEB Banken København 2010

Tæppeland Erhverv er Danmarks største leverandør af gulvbelægning til virksomheder 
– og det er en titel, vi tager seriøst. Vi tilbyder derfor alle typer gulvkonstruktioner til det 
professionelle marked, herunder vinyl, træ,  linoleum, tæpper, klinker, edb-gulve, undergulve 
m.m. Vores standardiserede og dokumenterede arbejds processer sikrer uvildig rådgivning 
og kva-lifi ceret projektstyring gennem hele gulvprojektet. Uanset omfang eller karakter. Ingen 
ved bedre end os, at ekspertise er det bedste grundlag for den optimale gulvløsning.

Ekspertise er det
bedste grundlag
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Tekst: Malene Lundahl

Ved du, hvor du fi nder gratis information om et godt arbejdsmiljø? 
BAR Kontor, der er branchemiljøråd for kontorarbejdspladser, står klar til 

at servicere dig med relevant viden og konkrete råd om bl.a. kontormaski-
ner, skærme, indeklima, stress og arbejdspladsvurderinger. På den måde 

undgår du dyre fejlinvesteringer i forkert kontorinventar og sikrer samtidig 
dine medarbejdere et optimalt arbejdsmiljø. Alle informationsmaterialer fra 
BAR Kontor er gratis. Læs med og opdag viden og værktøjer om et sundt og 
sikkert arbejdsmiljø. 

Få styr på kontormaskinerne
Indkøb eller leasing af printere, kopimaskiner og scannere er en dyr 
post i mange virksomheder. BAR Kontors informationsmaterialer hjæl-
per dig til at vælge de rigtige maskiner og til at få dem placeret korrekt 
på arbejdspladsen. Ved at placere kontormaskiner på gangarealer eller 
i et kopirum med udluftning, kan I undgå at varme og kemi fører til bl.a. 
tørre øjne og irriterede slimhin-
der. Støj fra maskiner kan også 
give gener som træthed, hovedpi-
ne og koncentrationsbesvær – og 
det gavner hverken ansatte eller 
arbejdsgiver. 

Hent vejledningen 
’Kontormaskiner og arbejdsmiljø’ 
på www.barkontor.dk under 
’Vejledninger’.

Tænk indeklimaet ind
Støv, støj, røg, varme, træk og dårligt lys. Der er mange faktorer, som 
påvirker indeklimaet på en arbejdsplads. Et godt indeklima handler 
især om at have en god luftkvalitet, at have den rigtige temperatur og 
at få gjort ordentligt rent på kontoret. Simple ting som at lufte jævnligt 
ud, holde kontoret ryddeligt, så rengøringen kan komme til, og at tørre 
skoene af på dørmåtten er nem-
me skridt til et bedre indeklima. 

Få fl ere tips i vejledningen 
’Indeklima på kontoret’ 
på www.barkontor.dk 
under ’Vejledninger’.

Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor & Administration (BAR Kontor) er et samarbejde mellem 
Dansk Erhverv, DI, Lederne, HK/Privat, HK/Handel og Prosa. Hent materialer fra BAR Kontor på www.barkontor.dk

Viden og værktøjer om sundt 
og sikkert arbejdsmiljø
Branchemiljørådet BAR Kontor tilbyder gratis viden om alt fra indeklima og indretning af kontorer 
til placering af printere. 

Gratis tegneprogram
Et af BAR Kontors mest populære redskaber er et digitalt tegnepro-
gram, hvor du kan indrette dit kontor og samtidig få gode råd om pla-
cering af møbler, skærme og lyskilder. Programmet er nemt at arbejde 
med – du opbygger simpelthen dit kontormiljø via en række skabelo-
ner og elementer. Du kan printe og 
gemme tegningerne og endda se det 
indrettede kontor i 3D. Og som en 
ekstra feature kan tegningerne sen-
des til en kollega, som kan gå ind 
og lege videre i tegneprogrammet. 
Nemmere bliver det ikke 
at få styr på kontoret og 
samtidig få gode råd om 
arbejdsmiljø undervejs! 

Find programmet på 
www.barkontor.dk 
under ’Værktøjer’.

Sundt arbejde ved skærme
At arbejde ved en computer i mange timer i træk er en naturlig del af 
mange ansattes hverdag. Det er vigtigt at tænke arbejdsmiljøet ind og 
placere skærm, stol, tastatur og mus, så medarbejderen ikke får gener 
af skærmarbejdet.  Vejledningen ’Arbejde ved skærme’ guider dig gen-
nem den optimale indretning af kontorarbejdspladser med alt fra stol, 
bord, skærm, mus og tastatur til 
hardware og software. Du kan 
også læse om skærmbriller og 
synsundersøgelser. Alle gode råd 
tager naturligvis højde for de gæl-
dende lovkrav på området. 

Hent vejledningen 
’Arbejde ved skærme’ på 
www.barkontor.dk under 
’Vejledninger’.

ner og elementer. Du kan printe og 
gemme tegningerne og endda se det 

ekstra feature kan tegningerne sen-
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ALU-WALL
– rene linier, uendelige muligheder

www.ramsingplusramsing.com

ALU-WALL er reolen med færrest mu-
lige dele – men med størst mulig gen-
anvendelse i andre kombinationer. 
ALU-WALL serien er kendetegnet ved 
ultra få lodrette delinger med meget 
lange spænd på op til 180 cm.

reolen kan skilles ad – som et gam-

meldags “mekano-sæt” – og samles 
igen og igen.

ALU-WALL har aner tilbage til den 
gode, gamle stigereol. Serien er ny-
tænkt til det moderne menneskes 
behov for ro og orden tilvejebragt 
ved mange lange længder og få 
materialeskift.

Design:        Rasmussen og Rolff

For mere info om 
ALU-WALL, klik ind på: 
www.compagnia.dk

Få gode idéer og inspiration til indret-
ninger og opstillinger af ALU-WALL.

TORSDAG D. 18. NOVEMBER 
KL. 16.00 - 18.00

RAMSING + RAMSING
Christianshavns Kanal 4

1406 Kbh. K.

KOM TIL

ÅBENT HUS
OG OPLEV ALU-WALL
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Tekst: Kåre Peitersen

Scan Office er Danmarks største leverandør af 
kontormøbler til både den private og offentlige 
sektor. Sortimentet omfatter både egne produk-
ter og de bedste designermøbler fra ind- og ud-
land, mens staben tæller erfarne konsulenter og 
arkitekter, der kan hjælpe dig med at finde frem 
til de bedste indretningsløsninger til din virksom-
hed.

Understøt din virksomheds identitet
”Indretning kan være et strategisk værktøj. Det 
handler om at finde ud af, hvad det er for en iden-
titet, man har som virksomhed, og så få indret-
ningen til at understøtte den”, forklarer Frank 
Lindhøj, der er divisionsdirektør i Scan Office og 
fortsætter: ”Vi hjælper gerne med at dyrke for-
skelligheden. Virksomheder er forskellige, og 
selvfølgelig skal deres indretning også være for-
skellig. Vi laver en fortolkning af virksomhedens 
identitet og får den til at komme til udtryk igen-
nem indretningen. På den måde kan man både 
opnå den rette signalværdi udadtil, og skabe et 
konstruktivt arbejdsmiljø indadtil”.

Vær klar til forandringer
At skabe et godt arbejdsrum er dog sjældent en 
opgave, man bliver færdig med – det er en løben-
de proces, mener man hos Scan Office. Og derfor 
kan det betale sig at indrette sig fleksibelt, så man 
er parat til ændringer i strukturen og medarbej-
derstaben. 

”Det kan selvfølgelig være lidt af en kunst, men 
et godt sted at starte er bl.a. ved at indrette sig 
med fleksible og multifunktionelle møbler. Som fx 
vores bord Future, der kan gøres større og mindre 
efter behov. Eller med mobile skærmvægge, så 
storrum nemt kan deles op på forskellige måder, 
hvis behovet opstår”, siger Frank Lindhøj.

Møbler til alle behov
Helt konkret dækker Scan Office et meget bredt 
spektrum af møbler og indretningselementer. Du 
kan faktisk få alt, hvad du har brug for og behø-
ver ikke bruge tid på at researche delleverancer 
hos forskellige leverandører, men kan bestille 
det hele på én gang. Lige fra opbevaring, borde 
og stole af alle slags, til lamper, tavler, skærm-
vægge og tilbehør. 

Udvalget dækker både Scan Office’s egne pro-
duktserier, Future, Straight og Contract, og en 
række danske og udenlandske møbelproducen-
ter. Sortimentet er sammensat, så det passer til 
den skandinaviske smag med stor vægt på natur-
lige råvarer og bæredygtighed. Det omfattende 
udbud af kvalitetsmøbler dækker alle prisklas-
ser, og du finder bl.a. kendte navne som Montana, 
Fredericia Furniture, Four Design, Lammhults og 
Håg.

Der er landsdækkende levering, uanset om du 
bestiller et enkelt bord eller skal have lavet en to-
talindretning af et nyt domicil.

Se meget mere på www.scanoffice.dk.

Find din nye indretning 
hos Scan Office

Indretning af en virksomhed  
handler både om signalværdi, 
om at understøtte 
værdigrundlaget, og 
om at skabe optimale 
arbejdsbetingelser for 
medarbejderne. Spørg bare 
Scan Office.

Ingen opgave er for stor for Scan Office.  
Her er en totalindretning i Codans domicil i  
København med 700 arbejdspladser.

Uformelle mødeområder bliver mere og mere udbredt. 
Det er godt for kreativiteten og samarbejdet, at man kan 

mødes på tværs af organisation i rammer, der indbyder til 
sparring og networking.

Scan Offices eget bord Future er et godt eksempel på 
fleksibilitet. Som det eneste på markedet kan det tilpasses 
i størrelsen: Du kan simpelthen skubbe benene tættere på 

hinanden og lægge en mindre bordplade på, hvis du ikke 
har brug for et stort bord – for så at udvide det igen senere, 

hvis der bliver plads.

annoncetillæg
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www.sega.dk

MASSER AF INSPIRATION
PROFESSIONELLE RÅD 
HELHEDSLØSNINGER

LEVERET TIL TIDEN
Sega A/S tilbyder TOTAL indretning af din virksomhed eller 
institution. Virksomheden blev grundlagt i 1963.  Alle medar-
bejdere er fagudlærte. Derfor leverer vi håndværksmæssigt 
godt og !ot arbejde.

Virksomheden beskæftiger sig med erhvervsindretning og 
vore konsulenter rådgiver om bedste løsning og leverer hur-
tigt, speci"ceret og konkurencedygtigt tilbud. Sega A/S har 
gennem sine fokuserede forretningsområder formået at være 
blandt de førende virksomheder i Danmark.

Sega Studio Hillerød
Industrivænget 2
3400 Hillerød
Mandag lukket
Tirs-tors  kl. 10-17.30
Fredag  kl. 10-18
Lørdag  kl. 10-14

Sega Studio Greve
Agenavej 39
2670 Greve Strand

Man og fre  kl. 10-17.30
Tirs - tors  kl. 10-16
Lørdag  lukket

Sega Erhverv Bussen
Få besøg af Segafagmanden 
i dine lokaler

70 20 10 72

GRATIS 
INSPIRATION, 
VEJLEDNING,
OPMÅLING OG
UFORPLIGTENDE 
TILBUD
Ring til Sega Erhverv på 
70 20 10 72

EGET UDDANNET PERSONALE · EGNE SYSTUER · FAST MONTØR-TIMEPRIS 

SAMARBEJDER MED ALLE FØRENDE LEVERANDØRER INDEN FOR SOLAFSKÆRMNING OG MARKISER

MASSER AF LØSNINGER TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER

FÅ INSPIRATION I SEGA STUDIO

E R H V E R V
Få løbende inspiration. Tilmeld dig nyhedsbrevet på …

Indretning med solafskærmning, markiser og gardiner for et bedre arbejdsmiljø

w
w

w
.ke-art.dk
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Tekst: Malene Lundahl

På LEGOLAND’s konferencecenter i Billund tror 
man på en holistisk tilgang til at holde møder, 
konferencer og messer. Faktisk tror man så me-
get på idéen, at målet er at blive det bedste op-
levelseshotel i Europa – intet mindre! Succesen 
bygger på den velkendte og verdensberømte 
klods, som gør hotellet til noget helt unikt, du ikke 
vil fi nde magen til nogen steder i verden. 

Business & bricks
Hos Hotel LEGOLAND er leg en vigtig del af al læ-
ring. Derfor inddrager man gerne de små klodser 
i alt fra mindre teammøder til store konferencer 
med mange hundrede deltagere. Konceptet kal-
des ’Business & bricks’. LEGO har en unik evne 
til at få legebarnet frem hos selv de højest range-
rende ledere, og så er det pludselige kreativitet 

og udvikling, som præger mødet. Det sker fx via 
kreative events, hvor mødedeltagerne visualise-
rer virksomhedens værdier i LEGO eller lave sam-
arbejds- og kommunikationsøvelser ved at bygge 
fx en bro eller et skib. At involvere medarbejderne 
er nu en gang den bedste måde at få sparket en 
positiv proces i gang.

Møder for to eller tusind
Hotel LEGOLAND ligger med sin centrale place-
ring blot to minutter fra Billund Lufthavn og ud-
mærker sig som et 4-stjernet hotel- og konferen-
cecenter, der kombinerer et højt serviceniveau 
med gode oplevelser. Her er 31 mødelokaler af 
varierende størrelse, to auditorier og et multihus 
med plads til 1.000 gæster. Overalt er der højt 
til loftet – både i konkret og overført betydning. 
Overnatning er muligt på LEGOLAND’s eget hotel 
og naturligvis er en tur i LEGOLAND ved siden af 

et must (alle konferencegæster har VIP-adgang 
til LEGOLAND). En stab af dygtige medarbejdere 
sørger for at alt klapper – fra AV-udstyr og tråd-
løst netværk til forplejning og evt. overnatning. 

Unikke oplevelser
En konferencedag på Hotel LEGOLAND kan fx 
afsluttes med en middag i undervandsuniverset 
Atlantis by SEA LIFE, hvor hajer, rokker og søhe-
ste svømmer forbi under middagen. Eller hvad 
med at slå et smut forbi Kongeborgen, hvor de ro-
yale byder indenfor til fi reretters middag i skæret 
fra ildstedet? Underholdning står borgens gøg-
lere for, og mon ikke også ridderne tager sig en 
sværdkamp. En dags konference eller møde på 
Hotel LEGOLAND koster fra 505 kr. inkl. moms 
pr. deltager. 

Læs mere på www.HotelLEGOLAND.dk

Problemløsning med LEGO?
Har din virksomhed en konkret udfordring, 
som I overvejer at tage på seminar for at ny-
tænke? 

Eller kunne I tænke jer en sjov og anderle-
des teamdag med fokus på intelligent leg? 

Tag en snak med Hotel LEGOLAND’s konfe-
renceafdeling, som med garanti har en idé 
til en kreativ event, som sætter jeres situa-
tion i perspektiv. 

Hør mere på tlf. 7533 1244.

Fakta om Hotel LEGOLAND:

300 personer

Sterling)

Sig farvel 
til vanetænkning 
– gør konferencen 
til en leg!

Hotel LEGOLAND® vil være 
Europas bedste oplevelseshotel. Vejen 
til målet er belagt med LEGO® workshops, 
middage med tropiske fi sk og en full size 
kongeborg til at sætte samarbejde, kommunikation 
og udvikling på dagsordenen. Velkommen indenfor!

annoncetillæg
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OVERRASK MED 
TEAMBUILDING PÅ HAVET

80%
70%

20%
30%

WWW.DFDS.DK/KONFERENCE

KØBENHAVN - OSLO

Overrask alle og krydr jeres næste konference med teambuilding og events. Vi tilbyder et stort teambuilding-, event- og aktivi-
tetsprogram før, under og efter konferencen. Vælg mellem mange sjove, krævende, udfordrende og morsomme aktiviteter 
- prøv ølbrygning, cocktailkursus, makeup kursus, mountainbike på fjeldet, besøg på en af verdens største kælkebakker i Oslo 
eller lav jeres egen stuntfilm. Alle aktiviteter skræddersys efter ønsker og behov.

Se alle teambuildings aktiviteter på www.dfds.dk/konference og overrask med årets bedste konference med teambuilding på 
havet.

KONTAKT VORES YES WE WILL TEAM PÅ TLF. 33 42 30 05.
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Tekst: Kåre Peitersen

Man kan holde møder på mange måder. Over en 
kop kaffe ved kopimaskinen. I virksomhedens mø-
derum. Eller på et konferencehotel. Og der kan 
faktisk være gode grunde til at flytte dit møde fra 
hverdagens rammer og ud til et hotel, hvor nye 
omgivelser og indtryk kan kickstarte kreativite-
ten, samtidig med at du kan slappe af og fokusere 
på mødeindholdet, mens andre tager sig af de 
praktiske ting.

Rolige rammer
Comwell Kellers Park er et af de konferenceho-
teller, der umiddelbart lægger op til et behage-

ligt mødeophold. Det ligger centralt i landet i tre-
kantsområdet, midt i skøn natur ud til Vejle Fjord, 
og i smukke, historiske rammer, der for blot to 
år siden blev totalt istandsat. Bygningerne stam-
mer fra 1901, hvor de blev bygget som plejehjem 
for udviklingshæmmede, hvor netop den idylliske 
placering i landskabet var et af de vigtige kriterier. 
I dag er det kun skallen af de gamle bygninger der 
er tilbage, efter at Schmidt Hammer Lassen re-
noverede hele stedet i 2008. Og der blev ikke spa-
ret på noget, da der skulle indrettes, så du finder 
B&O-fjernsyn, designermøbler og Hästens-senge 
på værelserne.

”Det var vigtigt for os at skabe nogle afslap-
pende rammer for vores gæster. Og selvom der 

er mange mennesker i huset, hviler der altid en 
særlig ro over stedet”, siger direktør Flemming 
Jakobsen, der har været med fra begyndelsen, da 
konferencehotellet åbnede i 2008. 

Brainstorm i spaen
Mødelokalerne er lyse og indbydende og findes i 
mange størrelser – fælles for dem alle er dog den 
fantastiske udsigt over fjorden. Og ud over alle 
de klassiske hotel- og konferencedyder rummer 
Comwell Kellers Park også et lækkert, nyt AquaS-
pa, hvor alle overnattende gæster har fri adgang 
til. Her kan du bl.a. prøve koldtvandsbassin, rela-
xsauna, aromaterapi, fodbad, tropical showers og 
udendørs hottub med udsigt over fjorden.

Der er også gratis holdaktiviteter som fx De 5 Ti-
betanere, aqua-jogging og yoga, og hvis du træn-
ger til massage eller ansigtsbehandlinger, kan 
dette tilkøbes. ”I forbindelse med møder og kon-
ferencer er det også et hit at få en spa-terapeut op 
om eftermiddagen og lave fælles udstræknings-
øvelser kombineret med æteriske olier – på den 
måde bliver batterierne ladet op i en periode, hvor 
det ellers kan være svært at holde koncentratio-
nen”, forklarer Flemming Jakobsen.

Walk & talk på golfbanen
Trænger du til frisk luft oven på en lang mødedag, 
kan du gå tur ved vandet eller leje en af hotellets 
egne golfbiler og køre direkte over på golfbanen 
Comwell Kellers Golfclub, der med sine 27 huller 
er en udfordring for selv garvede golfspillere. 

Se mere på hjemmesiden, hvor du også finder en 
række særligt gode tilbud.

www.comwellkellerspark.dk 

Møder med overskud
Forkæl dine mødedeltagere med smuk natur og afslappende spa-oplevelser. Comwell 
Kellers Park ligger i historiske rammer lige ud til Vejle Fjord og byder på luksusoplevelser til 
konkurrencedygtige priser.

annoncetillæg
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Se også vores andre events på www.hotelsvanen.dk Hotel Svanen · Normarksvej 8 · 7190 Billund · Tlf. 75 33 28 33

BILLUNDS NYESTE DESIGN
- & BOUTIQUE HOTEL
Hotellet ligger centralt placeret i Jylland, tæt på trekantsområdet og kun 3 km fra Billund 
Lufthavn. Med gå-afstand til Legoland og det nye Lalandia er Hotel Svanen det perfekte 
udgangspunkt for en lang række fornøjelser.

Start dit ophold på Hotel Svanen med en drinks i vores hyggelige lounge efterfulgt af en 
udsøgt middag i den eksklusive restaurant. Når du er klar til at indtage dit værelse, vil du 
opleve nogle af Billunds mest unikt designede værelser. Alle værelser er udstyret med gratis 
internet og fi lmkanaler. Når solen sænker sig over byen, kan du enten slappe af på dit værelse 
eller besøge hotellets lounge, hvor du kan slappe af med en god bog, alt i mens ilden knitrer i 
pejsen. Hotellets store morgenbuffet med både koldt & varmt, sundt & sødt serveres mellem 
05.00-10.00 alle ugens dage.

H H H H  stjernet konference hotel

det bekvemt at afholde konferencer og møder på hotellet.

Konferencefaciliteter:
White board, fl ipover, overhead, 4 store lærreder, beamer, visiolizer, TV,
trådløse og håndholdte mikrofoner, talerstol, frisk frugt og isvand hele dagen. Trådløst og fast 
bredbåndsforbindelse over hele hotellet til fri afbenyttelse.

På Hotel Svanen får man den personlige service, og hotellet er fl eksible overfor specielle 
ønsker eller behov. Kontakt venligst konferenceafdelingen for yderligere information eller 
bestilling.

Bestilling ved claus@hotelsvanen.dk

Ide til fi rmaarrangement:

Julefrokostbuffet med musik fra 5 mands bandet ”Cha Cha Nougat”

Teambuilding/Firmaarrangement:
Positive fælles oplevelser der skaber arbejdsglæde, motivation og ryster gruppen sammen. 

events for jeres medarbejdere og ledelse.

Firmaaftale:
Hotel Svanen tilbyder en række serviceydelser der, som fi rmakunde, gør det bekvemt at bo på 
hotellet. Som fi rmakunde tilbyder Hotel Svanen at lave en fi rmaaftale på værelses overnatnin-

Centralt placeret i Jylland, tæt på trekantsområdet. 
500 meter fra Lalandia, Bowling, Badeland, minigolf osv
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Tekst: Rune Andersen

De store panoramavinduer i konferencelokalet gi-
ver en optimal havudsigt ud over Oslofjorden, som 
roligt glider forbi. Du sidder ved din computer 
med trådløst internet, omgivet af de andre kon-
ferencedeltagere, som følger en multimediepræ-
sentation på lokalets smartboard. 

Det scenarium kan blive til virkelighed for dig 
og din konference!

”Den smukke og fascinerede havudsigt giver 
altid ekstra inspiration, kreativitet og ro hos kon-
ferencedeltagerne”, siger Kim Heiberg, landechef 
for Danmark og Sverige hos DFDS Seaways.

Men faktisk er det kun godt 32% af danskerne, 
der har kendskab til  krydstogtskibenes tilbud om 
afholdelse af konferencer. Det viser DFDS’ egne 
undersøgelser. Men konferencelokalerne er også 
godt gemt øverst på skibet i deres egen konferen-
ceverden, som tilbyder den fornødne ro og fokus, 
som en konferenceagenda kræver.  

Cruisecontrol
Business-gæster bliver tilbudt al den komfort, 
som følger med et konferencecruise – gæsterne 

kan vælge mellem mange løsninger med alt fra  
4 personer i kahytten inklusive buffet, til luksus-
pakken med commodore-kahyt, gourmet, vins-
magning og teambuildingaktiviteter.  

Derudover er det kun fantasien, der sætter 
grænserne. Deltagerne kan fx afprøve deres ev-
ner som stuntmand i en James Bond-film, ind-
spille firmaets sang, gå på skattejagt eller snuppe 
en ”Beauty Hour”. 

Formålet med at tilbyde de alternative konfe-
renceaktiviteter er at give adspredelse fra en kon-
centreret dag. ”Det giver et frisk pust til hjernen 
og sammenhold mellem deltagerne”, siger Kim 
Heiberg.

”Yes we will”
I princippet kan business-gæsterne ønske alt 
mellem himmel og jord, da DFDS’ servicestra-
tegi hedder ”YES WE WILL”, og dagligt kommer 
til udtryk, når konferencer skræddersys efter det 
enkeltes firma ønsker og behov. YES WE WILL 
udøves også under konferencen om bord. Mange 
gæster bliver inspireret af de mange teambuil-
dingstilbud, og spontane ønsker bliver imøde-
kommet med YES WE WILL-ånden.   

”YES WE WILL-strategien betyder meget for ind-
stillingen internt hos vores medarbejdere. Den har 
bidraget til et løft i vores service adfærd, som kom-
mer vores gæster til gode og har skabt en fælles 
platform, hvor alle medarbejdere byder ind med de-
res kompetencer for at yde vores gæster den bedste 
konferenceoplevelse”, forklarer Kim Heiberg.

Aktiviteter
Krydstogtskibene lægger til centralt i Oslo, hvor-
fra der er gåafstand til gågaden Karl Johan, No-
bels Fredshus, Aker Brygge, som er en slags mo-
derne Nyhavn, og ikke mindst Operahuset, som 
designmæssigt minder lidt om et isbjerg, hvor 
man kan gå rundt på toppen.  

Kun tyve minutters kørsel fra Oslo ligger Tryvann 
Vinterpark med en 1400 meter lang skipist og 1300 
meter lang kælkebakke, hvilket er nordens læng-
ste. DFDS Seaways tilbyder et stort aktivitets- og 
teambuildingsprogram om bord og i Oslo og som 
imødekommer alle årstider og gruppestørrelser. 

Kontakt DFDS Seaways
Konference Afdelingen, Tlf.: 3342 3005
www.dfds.dk/konference

Søsæt din konference
Flyt din konference til et komfortabelt cruise på havet. Her er faciliteterne moderne, og alle 
lokalerne har smartboards og trådløst internet. Sådan lyder tilbuddet fra DFDS Seaways, hvor 
selskabet siger ”Yes we will” til dine ønsker.

Afhold din konference 
om bord på vej til Oslo i 
selskab med dem her. 
Har du særlige ønsker 
til rejsen imødekommer 
de med :  
”Yes we will”. 

Konferencerne kan variere i størrelse - alt fra 8 til 800 personer er muligt. 
Alene i det her auditorium, er der plads til 210 deltagere.

Alle lokaler er udstyret med panorama vinduer, smart-
boards til præsentationer og trådløst internet. 

Et cruiseskib er et godt sted at mødes og få en oplevelse 
sammen, som gør, at konferencen vil blive husket.

annoncetillæg
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planlægger dit næste møde 
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DanParcs Søhøjlandet - et optimalt valg for jer, der vil afholde kursus- 
eller fi rmaarrangementer i unikke omgivelser med god plads til både 
business, aktiviteter og sociale fællesoplevelser. 
Naturskøn beliggenhed midt i Gjern Bakker, kun 30 min. kørsel fra 
Århus og 15 min. fra Silkeborg. 

Vores professionelle kursusteam og instruktører står klar til at byde 
jer velkommen til et anderledes arrangement.

Kapacitet: Plads til 1200 overnattende gæster.

LAD OS MØDES OG SAMMEN PLANLÆGGE 2011

VI HAR FACILITETERNE TIL ALLE FORMER FOR MØDER:

DanParcs Søhøjlandet
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Vi ved en del om at skabe møde-faciliteter, 
der virker inspirerende på deltagerne. 

Det ligger nok i generne. 
Læs mere på HotelLEGOLAND.dk

LEGO, LEGO logo, Klods- og Knop konfi gurationerne, Minifi guren og LEGOLAND er varemærker tilhørende LEGO Gruppen. ©2010 LEGO Gruppen.
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Til dig som endnu ikke har 
en frankeringsmaskine
så KØB NU!

DU SPARER TID 
OG DU SPARER PORTO 
– MED FRAMA

TLF. 3948 7201 ELLER 3961 1804 · LÆS MERE PÅ WWW.DANASTAR.DK

Klik ind på www.danastar.dk · SPAR PORTO MED FRAMA MASKINFRANKERING

Frankeringsmaskiner Falsemaskiner Kuvertering Vægte Support     Automatiske brevåbnere     

LEJ EN
FRAMA

KUN kr./mdr.

2 30,- 
Inkl. support og credit lock

Læserservice
ATP Ejendomme
Tlf. 3336 6161
www.atp-ejendomme.dk 

BAR Kontor
Ny Vestergade 17 
1471 København K
Tlf. 3336 6610
www.barkontor.dk

Cafax
www.cafax.dk 

Comwell Kellers Park
H.O. Wildenskovsvej 28
Brejning
7080 Børkop 
www.comwellkellerspark.dk 

Contour Design
www.contourdesign.com

Danbolig Erhverv 
v. Johnny Hallas
Helsingørgade 41 A
3400 Hillerød
Tlf. 7022 8595
www.danbolig.dk/erhverv

DFDS Seaways
Konference Afdelingen
Tlf. 3342 3005

Duba-B8
Tlf. 7010 2410
www.duba-b8.com

Fagerhult
www.fagerhult.dk

Gevalia 1853 
v. Kraft Foods A/S
Tlf. 4323 9110
www.gevalia.dk 

Hotel LEGOLAND
Aastvej 10
7190 Billund
Tlf. 7533 1244
www.hotelLEGOLAND.dk

Kinnarps
Roskildevej 522
2605 Brøndby
Tlf. 7015 1010
www.kinnarps.dk 

Magnus Olesen
Tlf. 9759 2411
www.magnus-olesen.com 

po inventar as
Vermundsgade 38 J
2100 København Ø
Tlf. 3927 0841
www.poinventar.dk

Scan Offi ce
Tlf. 7914 0700
www.scanoffi ce.dk

Sorø Møbler
Bredgade 65A
1260 København K
Tlf. 70 100 750
www.soroe.com

FESTINA 
LANCERER BLACK 
LIMITED EDITION
En eksklusiv sort rustfri 
stål chronograf med 
safi rglas 

Dette stilfulde ur fra Europas 
hurtigst voksende urmærke er 
skabt til mænd med en stærk 
og dynamisk personlighed, 
som kræver respekt ved deres 
udseende alene. Black Limited 
Edition er en rustfri stål chronograf 
med en matsort IP belægning 
og sort fi berrem - begge med 
imponerende detaljer.   

Denne begrænsede udgave af kun 999 eksemplarer 
kombinerer high-tech kvalitet og et sporty design - 
kvaliteter som altid har været Festinas varemærke. Black 
Limited Edition bliver et mode mesterværk - ikke kun for 
ursamlere, men også for alle  sportsurs elskere.  

Model 16539/1 - Black Limited Edition  
Rustfri stål chronograf  
Matsort IP belægning af kasse, krone og trykknapper  
Fiberrem med matsort IP belægning af lås og fjedre  
6 lags safi rglas  
100 meter vandtæt - 10 ATM  
MIYOTA OS00 værk med stopur, dag og dato   

www.festina.dk
Telefon: 75 65 43 00 Vejl. kr. 4.298,- 

hurtigst voksende urmærke er 
skabt til mænd med en stærk 

som kræver respekt ved deres 
udseende alene. Black Limited 
Edition er en rustfri stål chronograf 
med en matsort IP belægning 
og sort fi berrem - begge med 

Denne begrænsede udgave af kun 999 eksemplarer 
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Sørupvej 26 · 4100 Ringsted
Tlf.: 57 64 30 02 · www.sorup.dk · hotel@sorup.dk

KURSUS, KONFERENCE ELLER FEST
Midt på Sjælland i skønne omgivelser finder du det smukke 4 stjernede

hotel og konferencecenter Sørup Herregaard.

VÆRELSER OG LOKALER
102 dobbeltværelser alle med bad, tv, minibar og gratis internet.

16 lyse konferencelokaler med plads til op til 550 personer.
Restaurant og selskabslokaler med plads til op til 350 i et lokale.

KONFERENCER
Konferencedøgn 9-9 pr. person i enkeltværelse kr. 1.895,-
Konference 1! døgn pr. person i enkeltværelse kr. 2.395,-

Tilbud fra 12. december og hele januar/februar: Rabat kr. 200,- per person.

JULEBORD med MUSIK OG DANS
Fredage og lordage

Fra den 19. november til og med den 11. december 2010
per person Kr. 455,- (Inkl. natmad)

OVERNATNING I forbindelse med Julearrangement
per person i dobbeltvarelse Kr. 495,- inkl. Morgenbord

TILBUD: MINIFERIE
Jule og Nytårsferie: Mellem den 19. december 2010 og den 8. januar 2011

dog ikke Juleaften, 1. juledag og Nytarsaften
Vinterferie: Mellem den 13. og den 26. februar 2011

Påskeferie: Mellem den 17. og den 29. april 2011
2 natter, 2 x stort morgenbord, 2 middage, dagens 3 retters menu.

Kr. 1.275 per person i dobbeltvarelse.
Born Kr.180,- per nat med morgenmad.

AKTIVITETER
Indendørs billard, airhockey, bordfodbold og dart. Indendørs stor saltvands

swimmingpool, sauna og solarium. 2 petanquebaner og minigolf. Parken, haverne,
søen og voldgraven giver mange muligheder for udendørs aktiviteter.

S
ID

E
 
4

7



S
ID

E
 
4

8


