
Moodboard
Colours



Reception
Inventar

1. lampe  fra Nordlux - Lilly

2. Lampe fra Muuto - Pull

3. Betonbord fra House doctor

4. Soft dreams fra Ege

5. Reol - Omar

2.  

5. 

3. 

1. 
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Kantine
Inventar

Mogensen præsenterede prototypen til 
Søborg-stolen i 1950. Her forener 
Mogensen snedkermotiver i massiv træ 
med moderne formspændt finer.

”Reflect er en stoleserie skabt med alsidig-
hed og komfort i højsædet. Linjeføringen i 
stolens næsten papirstynde profil er dikte-
ret af kroppens naturligt organiske form.

Højbord fra Andersen furniture 6-8 personer



Kantine
Inventar / sofabænk

Med sort sokkel



BESKRIVELSE YDERLIGERE INFORMATION

Gate Reflect-serien er designet af den danske arkitekt Thomas Pedersen.
Gate Reflect-stolen udstråler personlighed med sit organiske formsprog. Stolen er ideel til kantiner, salopstillinger, auditorieområder og mødelokaler. 
Stolen kan stables og fås i forskellige farver. Stellet fås i krom eller pulverlakeret i matchende farver. Gate Reflect-stolen er produceret med særlig om-
tanke for miljøet. Sorte og grå skaller er lavet af recirkuleret polypropylengranulat. Stellet består af 95% genbrugt stål. Alle plast- og steldele er frem-

stillet af recirkulerbare materialer. Gate Reflect-serien fås med sæde-, inderside og fuldpolstring samt armlæn og lukkede armlæn.



Mødecenter
Inventar

Grip

BÅRET AF INNOVATION
GRIP er ikke blot et bord. Det er en fundamentalt anderledes og innovativ måde at konstruere et bord.

Tyngdekraften udfordres af balancen i et enkelt, elegant og luftigt udseende. Det geniale bensystem
muliggør meget store benspænd, og giver mulighed for hurtig sammenbygning af flere borde.

4 benet understel

4 grenet drejeunderstel



Mødecenter
Inventar til 1. sal & 2. sal 
Typer 1-2

Eg, lakeret



Mødecenter
Inventar til 1. sal & 2. sal 
Typer 1-2

Farve himmelblå





Mødecenter
Inventar til 1. sal & 2. sal 
Typer 3

Tilbehør



Mødecenter
Inventar til 1. sal & 2. sal 
Typer 4



Mødecenter
Inventar til 1. sal & 2. sal 
Typer 5

10. personer

Tilbehør

Stol: Polstret med 
brunt læder, cognac- farvet

Eg, lakeret





Gangarealer
Inventar til 1. sal 



Gangarealer
Inventar til 2. sal 

Meet, Room Divider



Meet, Room Divider



Museo - Softtrend

  Forslag 2



Museo - Softtrend

  Forslag 2



Tekøkken
Inventar til type 1 - gennemgang

1.  Sofabænk, fritstående, på sokkel, pæn 
    bagside/ryg, fuldpolster i kunstlæder, let at
    rengøre, almindelig siddehøjde.

2. Mogensen præsenterede prototypen til 
   Søborg-stolen i 1950. Her forener 
   Mogensen snedkermotiver i massiv træ  
   med moderne formspændt finer.

3. Normann Copenhagen Form
    
4. Højbord fra Andersen furniture /
    eg, lakeret

5. Ball Lampe fra Frandsen

6. Opslagstavle

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 





BESKRIVELSE YDERLIGERE INFORMATION

RUMAS DESIGN
design med sjæl

Som mennesker inspireres vi af vores miljø. Hos Rumas er vi håndværkerne, der skaber smukke, behagelige rum, der giver op-
timale vækstbetingelser for energien og glæden. Rum hvor tankerne kan tage form i fred.

Respekt for håndværkstraditionerne, snedkerfaget og godt gammeldags hårdt arbejde er en del af vores DNA. Gentænkt, 
formfuldendt og gennemført design er vores ambition.



Tekøkken
Inventar til type 2 - mod stort vindue

MALENE EJSING NØRGÅRD
wood collection

Wood kollektionen består af smukke egekassetter, 
der kan bruges som opbevaring til alt lige fra kata-

loger og papirer til plantekummer.
Wood kollektionen er designet så den passer 

perfekt på Slyde, Wype og Frame, men kan bruges 
overalt i indretningen.

Kollektionen er udført i 13 mm massiv eg og er 
overfladebehandlet med mat lak. Kassetterne er 
udført med fingertapsamlinger og oser af hånd-

værk og eksklusivitet.
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