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1. Cloverleaf, Verpan. 2. Nova sofa og stol, Swedese. 
3. Montana opbevaring. 4. AJ bordlampe, Louis Poulsen.  
5. Bølling bakke, Brdr. Krüger.

VI DÆKKER FREMTIDENS NYE 
BEHOV I OMSORGSSEKTOREN

VI ER DIN SAMARBEJDSPARTNER  
FRA START TIL SLUT

Scan Office er én af Danmarks førende leve-
randører af kontorindretning, og har gennem 
årtier skabt nogle af markedets bedste totale 
indretningsløsninger til private og offentlige 
virksomheder i Danmark. 

Nu skærper vi indsatsen indenfor indretnings-
løsninger til pleje– og omsorgssektoren, især 
med fokus på indretning til demente. Området 
dækker indretning til plejehjem, hospice, akti-
vitetscentre og botilbud. 

Med en solid brancheerfaring og et helt ene-
stående leverandørnetværk kan vi løse alle 
særlige behov, indenfor den givne budget- 
ramme. Vores mål er at udvikle unikke løs-
ninger, som dækker vores kunders behov og 

diversitet. Vi lytter til jeres behov og ønsker via 
en tæt dialog, at lave den rigtige indretnings-
løsning, også på lang sigt. Ingen opgaver er 
for store eller for små til os, og vi er din samar-
bejdspartner fra start til slut.
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1. Bestlite gulvlampe, Gubi. 2. Spy loungestol, MO Design. 
3. Butterfly Lounge stol, Magnus Olesen. 4. S4 sideboard, 
Andersen Furniture. 5. Aeon Rocket pendel, Lightyears. 
6. Stacked reol, Muuto. 7. ByKato C1 sofabord, Andersen 
Furniture. 8. Pull gulvlampe, Muuto.

EN HJEMLIG OG   
OMSORGSFULD INDRETNING FLEKSIBEL & BEVÆGELIG
Fremtidens plejehjem, hospices, aktivitetscentre 
og botilbud har mennesket i fokus. Der skal 
være rart og trygt at være, og der skal være 
plads til samvær, nærvær og fællesaktiviteter.  
Med Scan Office som din tætte sparrings- 
partner, kan vi sammen skabe rammerne, og 
dække alle behov for funktionalitet og diver-
sitet i møbleringen. Vi ønsker at skabe nogle 

hjemlige omgivelser, hvor mennesker kan 
føle sig godt tilpas og trygge, uanset om de 
gennemlever sygdom eller livskriser. Vi har 
øje for de forskellige behov der er, både hos 
borgere og personale. Scan Office kan ska-
be de rammer der skal til, samtidig med at 
krav til hygiejne, ergonomi og funktionalitet 
overholdes. 

I dagligdagen er der brug for fleksibilitet og be-
vægelighed i indretningen. Borgernes forskellige 
behov skal kunne imødekommes på en let og 
hurtig måde for personalet. Vi kan ved hjælp 
af afskærmning i indretningen skabe forskel-
lige mindre rum, som kan danne rammen for 
forskellige rolige miljøer. Der kan eksempelvis 
være behov for en hyggekrog med plads til 

fordybelse, eller et sted hvor der er plads til 
at sidde i fred med pårørende. Der kan være 
behov for mindre stuer, som opfordrer til socialt 
samvær, eller en tv-stue, pejsestue eller små 
spiseområder, hvor borgerne kan sidde alene 
med deres pårørende. Vi finder de rigtige løs-
ninger som dækker alle behov, via dialog og 
behovsanalyse.
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1. System 30 væghængt lydabsorbent, Kurage. 2. Tray Table, 
Andersen Furniture. 3. Ito sofa og stol, Schou Andersen.  
4. Dots knager, Muuto. 5. Solacia hvilestol, Magnus Olesen.  
6. Lazy sofa, Swedese. 7. Vega magasinholder, Foxy Potatoe.
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HYGGELIGE GANGAREALER

HAVEMØBLER OG ORANGERIER

Når vi ønsker en hyggelig atmosfære, så gælder 
det også for gangarealerne. De skal indrettes 
med en form for udsmykning, så der er noget 
at kigge på. Det kan være i form af reolopstillin-
ger til forskellige reminissens genstande eller 
årstidens pynt. Ofte vil der også være brug for 

at placere noget genkendeligt ved den enkelte 
borgers bolig. For at gøre det lettere at finde 
rundt, bruges farver i høj grad som way-finding 
i gangarealerne. I nybyggerier arbejder man 
ofte med, at hver etage har sin egen farve, så 
det er nemmere for borgerne at finde rundt. 

På fremtidens plejehjem vil der ofte være for-
skellige temarum, hvor der er mulighed for 
at socialisere og dyrke sine interesser. Et af 
temarummene kan eksempelvis være orangeriet, 
hvor man har mulighed for at sidde i en behage-
lig temperatur og nyde planter og grønne træer. 

Den hyggelige terrasse eller den lille altan kan 
også danne rammerne for hyggeligt samvær. 
Indenfor jeres budgetramme kan vi lave en 
løsning med holdbare havemøbler, bænke og 
hyggelige elementer som eksempelvis plante- 
kasser og batteridrevne lanterner

1. PlantBox, Ferm Living. 2. Luxembourg 
bænk, Fermob. 3. Plint 3, Skagerak.  
4. Hampsted havestole, Caneline. 
5. Follow Me Lamp, Marset. 6. Mini 
Stacked, Muuto.
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1. Cocoon siddemøbel, Skipper Furniture. 
2. Ledge:able, Anne Linde. 3. Pyntepuder, 
Linum. 4. Uni sofa og lænestol, Skipper 
Furniture. 5. Bølling bakkebord, Brdr. 
Krüger. 6. Claudia stol og skammel, 
Stouby.

TRYGGE RAMMER TIL DEMENTE 

Demens ændrer evnen til at tolke rum. I dag 
ved vi hvor stor betydning de rigtige farver og 
den rigtige belysning har for indretningen for 
denne gruppe. Vi arbejder derfor målrettet på, 
at skabe et trygt miljø og skabe de mest optimale 
løsninger. Hvis der er brug for det, har vi mulig-
hed for at konsultere en fagspecialist omkring 
farvevalg. Udover at arbejde med farverne i 
way-finding, arbejder vi også med farver og 
kontraster i indretningen generelt. Der kan være 
brug for afskærmning af døre og elevatorer, og 

det kan vi løse med dekorative fotostater som 
passer ind i indretningen. Vi arbejder målrettet 
på at skabe en god varieret belysning for at 
undgå mørke hjørner og kroge, som kan virke 
afskrækkende. Følelsen af hjemlighed betyder  
meget for at føle sig tryg. Vi kan skabe genkende- 
lighed og tryghed ved at gøre plads til remi-
niscens genstande, som eksempelvis placeres 
i reolmoduler ved den enkelte borgers bolig. I 
fællesrummene skaber vi genkendelighed via 
indretningen med tidstypiske møbelklassikere.
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1. Carvaggio pendler, Lightyears.  
2. Scala stol, Farstrup. 3. Session 
Relax stole og Folding Leg bord, 
Magnus Olesen. 4. Sonate lænestol, 
Nielaus. 5. Showcase, Anne Linde.  
6. 7021SJ hvilestol og 7008 
fodskammel, Shou Andersen.  
7. Flowerpot pendler, &tradition.

HYGIEJNE

Hygiejne er en væsentlig faktor, når vi taler om 
indretning i omsorgssektoren. Ofte kan ønsker 
og krav være modsætningsfyldte, men dialogen 
omkring problematikken er nødvendig, for at 
finde frem til den bedste indretningsløsning. I 
dag bliver der eksempelvis overvejende valgt 
spisestue- og hvilemøbler i kunstskind af hen-
syn til tid og rengøring. Det er tidskrævende 
at vaske stolebetræk og ofte står stolene i 
mellemtiden med frit lagt urindug. I dag fin-

des kunstskind heldigvis i mange fine kvali-
teter og farver, men ønsker I i endnu højere 
grad at skabe en mere hyggelig og hjemlig 
atmosfære kan en kombination af kunstskind 
og stof være løsningen. Dette også til gavn for 
den demente borger, som blandt andet kan 
stimuleres gennem følesansen.  Uanset hvilke 
områder der prioriteres højest, så kan vi rådgive 
og tilbyde vores ekspertise for at nå frem til 
den bedste løsning.

ERGONOMI, FUNKTIONALITET  
OG HOLDBARHED

Hos Scan Office baserer vi vores indretnings-
løsninger på holdbare, funktionelle og ergo-
nomiske kvalitetsmøbler, som er stabile og 
kan klare et hårdt slid. I samarbejde med vores 
unikke leverandørportefølje kan vi hjælpe dig 
med at sammensætte et sortiment af møbler, 
som tilgodeser brugernes forskellige behov. 
Indenfor en given prisramme afsøger vi mulig-
heden for møbler både til den store tunge mand 
og den lille spinkle kvinde. Vi gør meget for at 

finde de bedste ergonomiske løsninger, som 
også tilgodeser personalet i deres arbejde. 
Vores mål er at skabe rammerne for et funktio-
nelt og ergonomisk miljø, hvor at alle borgere 
kan have en værdig tilværelse, og hvor man 
kan klare sig mest muligt selv. 
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1. Around Coffee Table, Muuto 2. Tree 
Wall stumtjener, Swedese  3. Astro 
bakker. Normann Copenhagen 4. 
Classic gyngestol, Farstrup 5. Lampe 
Gras gulvlampe, DCW 6. A1 sofa, 
Andersen Furniture 7. Cow Parsley tapet, 
Tapetforum 8. Mini Stacked opbevaring, 
Muuto.

FARVER
Farver kan forstærke følelsen af tryghed, 
hjemlighed, glæde og imødekommenhed. 
Vores mål er at skabe en farveholdning i fælles- 
arealerne, som er hyggelig og hjemlig, og som 
gør at alle kan føle sig godt tilpas. I den private 
borgers bolig kan man tilpasse farverne indi-
viduelt, så de i højere grad forstærker følelsen 
af hjemlighed og genkendelighed.
Arkitekt og farvekonsulent Lene Møller mener, 
at man skal være særlig opmærksom på valget 

af farver, når man indretter plejehjem, fordi de 
fleste borgere får et langt dårligere syn med 
alderen. Hun refererer til undersøgelser der 
viser, at mennesker på 60 år har brug for 6 
gange så meget lys som en på 20 år. Det bety-
der at man har svært ved at skelne omrids og 
farvenuancer, som ligger tæt op ad hinanden. 
Af den grund kræver det man arbejder meget 
med kontrasten mellem lyse og mørke flader 
og mellem kulørte og neutrale farver. 
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1. Bell pendler, Normann Copenhagen. 2. Hide Out standerlampe, Frandsen Lighting.  
3. Secto pendler, Secto. 4. Swirl standerlampe, Le Klint.

BELYSNING 
Man kan skabe hygge og en god stemning 
ved hjælp af  en god belysning. Lys er også 
med til at gøre os trygge, og en stor hjælp for 
os, så vi kan se hvor vi færdes. Med alderen 
ændres det generelle syn, og det stiller end-
nu større krav til belysningen. Derfor arbejder 

vi meget på, at skabe en jævn, men varieret 
belysning, uden for store spring mellem lys 
og skygge. Vi opererer med oplyste hjørner, 
da mørke kroge helt skal undgås, for de kan 
virke skræmmende på eksempelvis demens-
ramte borgere. 
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1. Studio 5 Rose, Fermliving. 2. Libri reol, Swedese. 3. Select hvilestol, 
Swedese. 4. Spy 659 hvilestol, MO Design. 5. ND83 lænestol, 
Snedkergaarden. 6. Constanza bordlamper, Luceplan. 7. Stella Desk, 
Snedkergaarden. 8. About A Chair, AAC23, HAY. 9. Pyntepuder,  
Linum. 10. Mood glastavler, Lintex. 11. AH15 sofa, Nielaus.  
12. Grashopper gulvlampe, Gubi.
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