
Få klasselokalerne klar til august
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Gennem mange år har Scan Office leveret møbler og indretningsløsninger til alle trin indenfor det 
danske uddannelsessystem, lige fra børnehaver, folkeskoler, gymnasier til de længerevarende vide-
regående uddannelser. Vi udarbejder gennemtænkte løsninger til den moderne skole og arbejder 
hele tiden med at skabe positive læringsmiljøer til børn og voksne. Vi kan skræddersy indretningen, 
så den passer til den enkelte uddannelsesinstitutions behov. Og vi har stor erfaring med at skabe 
kreative løsninger som inspirerer og motiverer både elever og lærere.

Skal klasselokalerne have nye skolemøbler og skal det være klar til skolestart i august? Så er det  
senest uge 23 der skal bestilles møbler, for at kunne nå levering inden start i august. Kontakt din  
lokale Scan Office konsulent eller ring direkte til os på telefon 70 24 70 24.

BESTILLING AF  
NYE SKOLEMØBLER
Få klasselokalerne klar til skolestart i august

01 I    PantoMove LuPo elevstol og Shift+ bord – VS

02 I   RondoLift kateder – VS
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01 I    Gate Student bord – SAVIR DESIGN

02 I   Gate Student elevstol – SAVIR DESIGN

03 I    PantoMove LuPo elevstol – VS 

StepByStep elevbord – VS

04 I   Mood elevstol – RANDERS+RADIUS
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Flotte farver, fascinerende former og visuelle udtryk. Omgivelserne påvirker os, og således kan et 
spændende undervisningsmiljø have en positiv indflydelse på indlæringsgraden for rigtig mange 
elever – ligesom 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 
indretningsopgave. Uanset form, farve og funktion.

ALLE HAR RET TIL ET GODT 
UNDERVISNINGSMILJØ
Lad form, farve og funktion vise vejen

FourUs® loungesofa – FOUR DESIGN
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01 I    Grand Prix puf – SOFTLINE

02 I   Per taburet – INTERNATIONAL FURNITURE

03 I   Puzzle bord – VS 

04 I   FourFold flip-top bord – FOUR DESIGN

05 I   Sum modulsofa – NORMANN COPENHAGEN
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01 I    Carry On taburet – OFFECCT

02 I   Handy taburet – SELLEX

03 I   Pure taburet – RANDERS+RADIUS 

04 I   Basket loungesofa – SOFTLINE

05 I   UPis1 taburet – INTERSTUHL

06 I   Town Floor akustikvæg – WOBEDO
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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 undervis-
ning og skolefritidsordning.

Det stiller særlige krav til indretningen i forhold til fleksibilitet og møbeltyper, alt efter om lokalerne 
anvendes til skole eller fritid. Krav vi, hos Scan Office, er klar til at efterleve. Vi tager hensyn til de nye 
læringsstile i vores indretninger, ligesom vi også er i stand til at opfylde kravene i den nye skolere-
form, når det gælder inklusion og børn med særlige behov. Her kan vi tilbyde yderst fleksibelt inven-
tar, som giver mulighed for at opdele og afskærme dele af fællesarealerne eller klasselokalet – alt 
efter behov.

En løbende dialog med både undervisere og studerende, gør os i stand til at være på forkant med 
udviklingen 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 indretningsløsning.

Hos Scan Office er vi gerne med hele vejen på denne udviklingsrejse, og vi ser det som vores fornem-
meste 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. Fra de træder 
ind over det allerførste klassetrin til de forlader folkeskolen både ældre og klogere efter 9. eller 10. 
klasse.

INDRETNING AF 
FREMTIDENS SKOLE
med plads til bevægelse og indlæring

Serie 800 opbevaring – VS
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Shift+ reol og Hokki taburet – VS
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01 I    Noor elevstol og U-connect flip-top bord – RBM

02 I   U-sit modulsofa – JOHANSON DESIGN

03 I   Udstillingsskab – ALBERO 

04 I   Puzzle puf – VS

05 I   Tap taburet – NORMANN COPENHAGEN
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SCAN OFFICE ER LANDSDÆKKENDE LEVERANDØR AF INDRETNINGSLØSNINGER TIL UDDANNELSESSEKTOREN
Ellekær 12, 2730 Herlev  I  Vejlevej 104, 8700 Horsens  I  Hobrovej 76, 9000 Aalborg  I  Glentevej 14, 6705 Esbjerg Ø  I  Strevelinsvej 16, 7000 Fredericia  I  Industrivej Syd 11, 7400 Herning

RING OG BOOK ET MØDE 
TELEFON 70 24 70 24

SEND OS EN E-MAIL 
INFO@SCANOFFICE.DK

FÅ INSPIRATION PÅ 
WWW.SCANOFFICE.DK

VI UDVIKLER  
KREATIVE LØSNINGER OG  
TÆNKER UD AF BOKSEN...

PER HEJLSKOV PETER THOMSEN ULLA HOLMJENS LANGÆBLE SUSANNE MAHNKOPF RENÉ JOHANSEN


