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1. Sisters puf, Softline. 2. Cloverleaf modulsofa, Verpan.  
3. BuzziHub, BuzziSpace. 4. Mood kantinestole, Randers+Radius. 

VI INDRETTER FREMTIDENS SKOLE

VI ER DIN SAMARBEJDSPARTNER  
FRA START TIL SLUT
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Scan Office er én af Danmarks førende leverandører 
af møbler og indretningsløsninger til børn og unge i 
alle aldre. Fra de træder ind over det allerførste klas-
setrin til de forlader folkeskolen både ældre og klo-
gere efter 9. eller 10. klasse. 

Hos Scan Office er vi gerne med hele vejen på denne 
udviklingsrejse, og vi ser det som vores fornemmeste 
mål at udvikle netop den indretning, der kan skabe 
optimale rammer for læring hos både store og små. 
Men, som vigtigst af alt, er med til at inspirere og 
vække lysten til at lære.

Med en solid brancheerfaring og et enestående net-
værk af leverandører kan vi løse alle ønsker og særli-
ge behov indenfor den givne budgetramme. Vores 
mål er at udvikle løsninger, der dækker vores kunders 

behov og diversitet. Derfor lytter vi altid til jeres indivi-
duelle behov og sikrer, at vi gennem en løbende dia-
log skaber den rette indretningsløsning – også på 
lang sigt.
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1. PantoMove elevstol, VS. 2. Portus loungesofa, Lammhults. 3. Four Us loungesofa,  
Four Design. 4. Pure taburetter, Randers+Radius. 5. Woolbubbles, Wobedo. 6. Mute Floor 
rum-i-rummet, Horreds.
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DANMARKS STØRSTE SALGSSTYRKE  
– TÆT PÅ JER

Folkeskole, friskole eller efterskole? Totalindretning, 
indretning af et enkelt rum eller blot en opfriskning 
med nye møbler? Uanset hvem I er, og hvad I ønsker, 
kan vi hjælpe. 

Scan Office er landsdækkende leverandør af kontor-
møbler og indretningsløsninger med stor erfaring in-
denfor indretningsløsninger til skole- og undervis-
ningssektoren. Med stort engagement, og en af 
Danmarks største salgsstyrker, står vores skolespe-
cialister altid klar med kompetent rådgivning – også i 
jeres nærområde. 

Takket være rammeaftaler med mange af landets 
kommuner og en fordelagtig SKI-aftale på kontor-
møbler, kan vi sikre jer en god handel på møbler og 
tavler m.m. fra nogle af både Danmarks og Europas 
førende producenter. 

Så uanset om der står multifunktionelle lærerarbejds-
pladser, hyggelige personalerum, fleksible klasse- 
lokaler eller inspirerende fællesarealer på skemaet, 
giver vi gerne et uforpligtende bud på den konkrete 
opgave.
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NÅR INDSKOLING OG FRITIDSORDNING  
SKAL GÅ OP I ÉT

INDRETNING MED PLADS  
TIL BEVÆGELSE OG INDLÆRING

Det er en stor ting at starte i skole. Nye ansigter, nye 
udfordringer, nye rammer. Forholdene for de mindste 
elever afhænger meget af de fysiske rammer, der i 
mange tilfælde bruges til både undervisning og  
skolefritidsordning. 

Det stiller særlige krav til indretningen i forhold til 
fleksibilitet og møbeltyper, alt efter om lokalerne an-
vendes til skole eller fritid. Krav vi, hos Scan Office, er 
klar til at efterleve. Vi tager hensyn til de nye lærings-
stile i vores indretninger, ligesom vi også er i stand til 
at opfylde kravene i den nye skolereform, når det 

gælder inklusion og børn med særlige behov. Her 
kan vi tilbyde yderst fleksibelt inventar, som giver 
mulighed for at opdele og afskærme dele af fælles- 
arealerne eller klasselokalet – alt efter behov. 

En løbende dialog med både undervisere og stude-
rende, gør os i stand til at være på forkant med udvik-
lingen og dermed udvikle unikke læringsmiljøer – så 
uanset hvilke forhold og pædagogiske principper, 
der ligger til grund for undervisningen på netop jeres 
skole, kan vi hjælpe med at finde den helt rigtige ind-
retningsløsning. 

Undersøgelser viser, at fysisk aktivitet ikke alene er 
godt for helbredet, men også kan gavne indlæringen 
hos børn og unge. Derfor er der med den nye skole-
reform lagt op til en mere kropslig læring og et krav 
om mindst 45 minutters bevægelse om dagen. 

Hos Scan Office ønsker vi at være med til at skabe 
spændende indlæringsmiljøer med afsæt i nytænk-
ning og nye indlæringsmæssige principper – uden at 
gå på kompromis med ergonomien. Vi tager derfor 
udgangspunkt i vigtige ergonomiske forhold og væg-
ter muligheden for gruppe- og teamarbejde i både 

klasselokalet, grupperummene og fællesområderne. 
Og dermed også mere bevægelse i løbet af dagen. 

Det stiller ikke blot krav til indretningen, men også 
store krav til møblerne, for ingen børn er ens. Hverken 
i højde eller drøjde. Disse fysiologiske forskelle stiller 
store krav til en gennemtænkt indretning, som vores 
store udvalg fuldt ud kan leve op til.

5. Mood elevstol og Tube Fold elev-
bord, Randers+Radius. 6. Gate Student 
elevstol, Savir Design. 7. Edge Wall 
lydabsorbenter, Lintex. 8. PantoMove 
elevstol, VS. 9. RondoLift kateder og 
Euroline elevbord, VS. 

1. Scenetrapper. 2. Dots knager, Muuto.  
3. Nector puf, Softline. 4. Puzzle bord, VS  
og Pure stole, Randers+Radius. 
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LAD FORM, FARVE OG FUNKTION VISE VEJEN

Flotte farver, fascinerende former og visuelle udtryk. 
Omgivelserne påvirker os, og således kan et spæn-
dende undervisningsmiljø have en positiv indflydelse 
på indlæringsgraden for rigtig mange elever – lige-
som et nedslidt og trist miljø kan have den modsatte 
virkning. 

Scan Office har i mange år indrettet skolemiljøer for 
alle klassetrin, og vi har derfor, i samarbejde med  
vores dygtige arkitekter, stor erfaring med, hvad  
der virker for de enkelte lokaler og klassetrin. Vi har 
fingeren på pulsen, når det gælder tidens trends – 

både nu og i fremtiden – og sammen med et bredt 
program af undervisningsmøbler og mere end 200 
leverandører, gør det os i stand til at løse enhver ind-
retningsopgave. Uanset form, farve og funktion. 

1. Lamda skærmvægge, Horreds. 2. Specialfremstillet scene, Sorø Møbler. 3. TriUnion 
højbord, VS. 4. Puzzle puf, VS. 5. Special fremstillede gruppeborde, Sorø Møbler og Pure taburet, 
Randers+Radius. 6. BuzziFalls rumdeler, BuzziShade pendel, BuzziPicNic bord og bænk  
samt BuzziMilk taburet, BuzziSpace. 7. Specialbyggede huse og UPis1 taburet fra Interstuhl.
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KONTORET – DET NATURLIGE OMDREJNINGSPUNKT

Skolens kontor er omdrejningspunktet på enhver 
skole. Samtidig er det også informationscentrum for 
både lærere, elever, serviceledere, personale og ikke 
mindst det lokale samfund. 

Det er derfor afgørende, at indretningen ikke alene er 
gennemtænkt og overskuelig, men også virker venlig 
og imødekommende for både børn og voksne. Det 
samme gælder kontorerne, hvor der skal tages højde 
for en række faktorer som lysindfald samt den enkel-
te medarbejders kontorstol, arbejdslampe og opbe-
varingsbehov. 

Som en af landets største leverandører af kontor-
møbler til det offentlige, med SKI-aftale med 70 kom-
muner, er Scan Office i stand til at rådgive om alt, der 
vedrører skolens kontor- og mødefaciliteter, og der-
for et oplagt valg, når skolens lokaler skal indrettes. 

1. Strap Mirror, HAY. 2. Mood Fabric Mobile, Lintex.  
3. Unfold pendel, Muuto. 4. NJP bordlampe, Louis 
Poulsen. 5. Restore filtkurv, Muuto. 6. HÅG H04 
kontorstol, model 4200. 7. Delta udtræksskabe, 
Dencon. 8. HÅG Capisco kontorstol, model 8106.   
9. Serie 430 mødestol og Panton Move mødebord, 
Verpan. 10. Oslo loungsofa, Muuto.
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MODERNE PERSONALEFORHOLD  
MED PUSTERUM OG PERSONLIGHED

Det traditionelle personalerum på skolerne har i dag 
fået helt nye funktioner og er mange steder erstattet 
af flere forskellige typer rum, hvor selve forberedel-
sesfunktionen er henvist til arbejdsrum og teamrum. 

Det har givet en unik mulighed for at skabe mere  
sociale væresteder – fri for papirer. Her kan persona-
let i ro og mag lade op til dagens undervisning, nyde 
kaffen eller tage en snak med kollegerne. 

Hos Scan Office har vi udarbejdet mange forskellige 
former for personaleindretning: Lærerforberedelses-

lokaler, hvor ergonomien er i fokus, og som gerne 
skal signalere et aktivt lærermiljø. Sociale personale-
rum, der giver plads og respekterer ro og pusterum. 
Og sidst men ikke mindst de kombinerede lokaler, 
hvor der skal være plads til det hele. 

Vores store produktprogram af skabsserier, stole, 
borde og sofagrupper, gør det muligt at indrette net-
op jeres personaleforhold, så de ikke alene lever op 
til jeres ønsker – men også fungerer i samspil med de 
nutidige krav om et godt arbejdsmiljø.

1. Personlige lockers, Sorø. 2. Under The  
Bell pendel, Muuto. 3. Shima Garden. 
Johanson. 4. Social loungemøbler, Pedrali.  
5. Mini Stacked opbevaring, Muuto.  
6. Carronade gulvlampe, Le Klint.  7. Four Us 
WallPod og Four Sure 44, Four Design og 
Caravaggio bordlamper, Lightyears. 8. Hoof 
sofabord, &tradition. 9. About A Lounge 
Chair, HAY. 10. Block lydabsorbenter, 
magasinholder og opslagstavle, Lintex.
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NÅR DER KALDES TIL SAMLING

På lange rækker eller i små grupper? Parvis eller 
enkeltvis? Nye tider og stadigt stigende krav til  
undervisningsmiljøet på fremtidens skoler, betyder at 
der fortsat skal investeres i såvel bygninger som  
moderne indretningsløsninger. Det gælder ikke 
mindst i forbindelse med indretning af lokaler, hvor 
hele eller dele af skolen kan samles til enten fælles 
information eller fremlæggelse. 

Hos Scan Office tilbyder vi både stole med række-
kobling og bordløsninger til ”løse auditorier”, hvor ind-
retningen nemt kan ændres fra for eksempel fælles-
sal til teatersal i løbet af blot få minutter. 

Med et omfattende sortiment af stole i plast eller træ 
med polstring og funktionelt tilbehør som stole- 
vogne, rækkekobling m.m. - samt mulighed for at ud-
vikle mere faste auditorieløsninger – kan vi også finde 
den helt rette løsning til netop jeres skole. 

PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER  
– SKOLENS HJERTE

En gang besøgte man skolebiblioteket en gang om 
ugen. I dag er det pædagogisk læringscenter, som er 
en naturlig del af hverdagen. 

Det kendte skolebibliotek har været igennem en 
voldsom transformation, og har i dag en helt central 
rolle i undervisningen, hvor alle – uanset niveau eller 
klassetrin – kan finde sig til rette, søge information og 
inspiration, arbejde alene eller i grupper. 

Væk er den gamle skranke, der er erstattet af effektiv 
selvbetjening, ligesom der i dag kan etableres grup-

peborde af forskellig art kombineret med blødere 
møbler. 

Fleksibilitet og alsidighed er nogle af kodeordene for 
Pædagogisk Læringscenter (PLC), og det er vores 
fornemmeste opgave at udvikle indretninger, der 
skaber optimale rammer for både eleverne og lærer-
ne. Rammer, som i den sidste ende kan være med til 
at virke inspirerende på alle der har deres daglige 
gang på skolen. 

1. Grand Prix loungestol, Softline. 2. Shift+ reolsystem 
og siddemoduler, Hokki taburet, VS. 3. Welle 
loungemøbler, Verpan. 4. Eye loungestol, Johanson. 

5. SixE elevstol med skriveplade, HOWE.  
6. Four Cast’2 Wheeler elevstol med skriveplade,  
Four Design. 7. Noor stol, RBM. 8. Dry stol, 
Randers+Radius. 9. 40/4 stol, HOWE.
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HOLDBARE LØSNINGER PÅ MENUEN

Er der nye møbler på menuen til skolens spisesal el-
ler aula, er der særlige overvejelser man bør gøre sig.

Her hænges stolene op, stables og rengøres som 
ingen andre steder på hele skolen. Bordene flyttes 
måske til nye opstillinger ved fester eller andre større 
arrangementer, og denne hårde belastning udsætter 
både bordplader og kantlister for slitage, som kun de 
bedste møbeltyper kan holde til. 

Derfor bør både praktik og æstetik vægtes højt ved 
valg af møbler til netop disse arealer. Scan Office for-
handler møbler, der er særligt udviklet til at kunne 
klare mosten i disse fællesområder – og som rum-
mer detaljer og design, der er med til at kvalitetssikre 
den store investering, som disse møbler kræver. Vi 
kan også hjælpe med gode råd og vejledning om-
kring lydniveau, der kan være en belastende faktor i 
sådanne større rum. 

1. Four Sure 88 kantinestol og Four  
Real 74 kantinebord, Four Design.  
2. Sting kantinestol, Dencon.  
3. Pure kantinestol, Randers+Radius.  
4. Bahkita kantinestol, Gaber.  
5. Cornflake barstol, Offecct.  
6. Tap taburet, Normann Copenhagen.  
7. Pato kantinestol, Fredericia. 8. Pause 
PUR kantinestol, Magnus Olesen.  
9. Four Sure 105 barstol og Four Real 
105 højbord, Four Design. 10. Mood 
kantine-stol og Tube kantinebord, 
Randers+Radius. 11. Form barstol og 
cafébord, Normann Copenhagen.
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FAGLOKALER TIL ETHVERT FORMÅL

Mange faglokaler har i dag multifunktioner. Måske er 
der håndværk og design den ene dag og natur og 
teknik den næste. Måske skal kemilokalet anvendes 
til matematik et par gange om ugen. Det stiller krav til 
organiseret opbevaringsplads, da de mange rekvisit-
ter nemt skal kunne gemmes af vejen og låses væk 
inden de følgende lektioner. 

Men det stiller også krav til den øvrige indretning. Skal 
bordene for eksempel være nagelfast eller mobile? 
Skal de kunne hæves og sænkes? Og hvad med 
stolene? Skal de have fodstøtter, kunne hænges op 
m.m.? 

Takket være mange års erfaring har Scan Office sva-
rene på mange af disse spørgsmål – samt de helt 
rigtige møbeltyper, der skal til for at kunne levere de 
bedste løsninger til netop jeres faglokaler. 

 
KLASSELOKALET I OPLØSNING

De dage er ovre, hvor undervisningen udelukkende 
foregik i klasseværelset. Brugen af bærbare compu-
tere og etablering af trådløse netværk betyder, at un-
dervisningen lige så ofte foregår i fællesrum og på 
gangarealerne. 

Derfor indrettes disse lokaler og arealer også i stadigt 
større grad med andre typer møbler end de klassiske 
klassemøbler, man typisk anvender i basislokalerne. 
Dels for at tydeliggøre, at der er tale om en anden 
type lokale, dels fordi man i dag ved, at børn lærer 
bedst i miljøer, som virker stimulerende, er fleksible 
og besidder høj æstetik.  

Hos Scan Office har vi et bredt udvalg af lounge-
møbler såkaldt bløde møbler og cafémiljøer, som 
er designet specifikt til det aktive skolemiljø, og som 
kan bruges overalt. Fra store centrale opholdsrum til 
mere afsides nicher. Det gælder blandt andet ele-
ment sofaer, der kan sammensættes til forskellige 
opstillinger, puffer der kan kobles sammen eller bru-
ges hver for sig, sækkestole, ”diner miljø”, sjove skulp-
turelle enheder og lette sofaenheder, der kan bruges 
mere traditionelt i forbindelse med gruppearbejde i 
tilknytning til gangarealerne.

6. U-sit modulsofa, Johanson.  
7. Bob puf, Modus. 8. Manhattan 
modulsofa, Howe. 9. Runway 
bænk, +Halle. 10. RETROit Cobana 
sækkestol, SACKit. 11. CPH Deux 
bord og bænk, HAY. 
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1+2. Serie 800 Education, opbevaring til faglokaler, 
VS. 3. Solo taburet, VS. 4. Noor stol og U-connect 
flip-top bord, RBM. 5. Mood glastavler, Lintex.


