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SCAN OFFICE 
DIN SAMARBEJDSPARTNER FRA START TIL SLUT

Scan Office er landsdækkende leverendør af kontormøb-

ler og indretningsløsninger. Gennem årtier har vi skabt 

nogle af markedets bedste indrentningsløsninger til både 

private og offentlige virksomheder i hele Danmark.

Med en solid brancheerfaring og enestående leverandør-

netværk kan vi løse alle særlige behov. Vores mål er at ud-

vikle unikke løsninger, som dækker kundernes behov og 

diversitet. Vi lytter til jeres behov og ønsker via en tæt dia-

log, at lave den rigtige indretningsløsning, også på lang 

sigt. Ingen opgaver er for store eller for små til os. 
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SVANEMÆRKET 
Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke samt 

et af Danmarks officielle miljømærker. Det gør det enkelt 

for dig at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter 

og serviceydelser. 

EU BLOMSTEN 
EU-Blomsten er det officielle europæiske miljømærke. 

Blomsten blev etableret i 1992 af EU-Kommissionen, og 

Danmark har været med fra starten. Svanemærket og 

EU-Blomsten er Danmarks officielle miljømærker. De gør 

det enkelt for dig at vælge blandt de miljømæssigt bedste 

produkter og serviceydelser.

FSC DANMARK 
FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. Man kan 

med god samvittighed købe produkter med denne mærkning. Det kan man, fordi 

der i en FSC-skov ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. 

Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de men-

nesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordenlig sikkerhedsudstyr og 

løn.

BLAUER ENGEL
Dette er et tysk miljømærke, som minder om Svanemærket. Dog er det et af de 

mere kendte miljømærker på verdensplan. Mærket tildeles af det tyske intitut for 

kvalitetssikring og certificering (German Institute for Quality Assurance and Certi-

fication), og det angiver, at produktet har ekstraordinært positive miljømæssige 

egenskaber og lever op til de detaljerede kriterier, som udstikkes af et omfattende 

lovgivningsapparat, der er underlagt Federal Office for the Environment. Målet 

med økomærket ”Der Blaue Engel” er at holde virkningen fra skadelige stoffer, 

energiforbrug og affaldsmængde på et minimum.

CRADLE TO CRADLE
Fra “vugge til vugge” er et designkoncept, hvor produkter indgår i biologiske eller 

tekniske kredsløb og skaber værdi for både mennesker, miljø og økonomi. Det er 

udviklet som en respons på tendensen til blot at minimere de negative effekter på 

miljøet ved at spare på ressourcerne og svine mindre. For mindre dårligt er stadig 

dårligt.

MILJØMÆRKNINGER 
EN INVESTERING FOR AT FORBEDRE KLIMAET

Produkter der er forsynet med miljømærkninger, giver os 

som forbrugere mulighed for at udvælge de produkter, 

der påvirker miljøet mindst. Miljømærkerne viser, at det 

produktet er blandt de mest miljøvenlige inden for sin  

produktgruppe.

LINEÆR ØKONOMI CIRKULÆR ØKONOMI
FRA LINEÆR ØKONOMI  
TIL CIRKULÆR ØKONOMI

Bæredygtighed er budskabet, som lige 

nu er på alles læber. Verdens ressourcer er 

ikke uendelige og derfor bliver vi nødt til 

at kigge på det med andre øjne, ændre 

vores mindset, bruge vores fornuft og i 

fællesskab ændre vores tilgang til forbrug 

og overforbrug.

Vi har et fælles ansvar for at den lineære 

økonomi, hvor det i stor udstrækning 

handler om at bruge og smide væk, viger 

pladsen for den cirkulære – med fokus på 

genanvendelse og ressourceoptimering.

Hos Scan Office går vi ind for at gøre en 

forskel og derfor har vi investeret i at  

bidrage til den cirkulære økonomi samt 

holde jordens ressourcer mere intakt.

VI SKAL HAVE FOKUS  
PÅ BÆRDEYGTIGHED OG 
OMTANKE FOR DEN VERDEN,  
DER OMGIVER OS

Råstoffer

Råstoffer

Genanvendelse

Indsamling

Fremstilling

Fremstilling

Distribution

Distribution

Forbrug

Forbrug, brug,
genbrug og 
reparation

Smide væk

Kildesortering og 
genanvendelse 98,5%
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TCO SKRIVEBORD  SCAN OFFICE

Fremtidssikret hæve-/sænkebord, der kan anvendes til mange formål. Er yderst fleksibel i sin konstruktion 

– det betyder, at det kan justeres i længden, hvilket betyder at bordet kan ombygges efter behov. Der er 

også muligheder for at udbygge bordet teknologisk – med Bluetooth (app kommunikation med devices) 

og booking system med WIFI.

CONTRACT HÆVE-/SÆNKEBORD
• Eljusteret højderugulering

• Stelfarver: Sort, alu eller hvid

•  Rektangulær bordplade i MDF med fasede kanter og 

klar lak samt linoleum overflade

• Vandring: 65 cm / fra 64-129 cm

• Belastning 120 kg jævnt fordelt last

• Strømforbrug under 0,1 watt

• Indbygget kollisionssikring

• PVC fri

• Lydsvag under 39 db

• Nem at samle og skille ad

PJ PRODUCTION 
TILBEHØR TIL SKRIVEBORD

Den innovative bambusskuffe, er skabt med et bæredygtigt design. Med naturen 

som inspirationskilde og en vedvarende miljøbevidsthed, var bambus et oplagt ma-

terialevalg, da det både er bæredygtigt, slidstærkt og alsidigt.

Bambus har et utal af unikke egenskaber, da bambus er den hurtigst voksende plan-

te i verden samt dyrkes uden hverken pesticider, vækstfremmende tilsætningsstof-

fer og/eller kunstvanding. Ydermere er bambus særdeles stærkt, hvilket gør det 

utroligt velegnet til møbler.

Skuffens design har taget højde for kabler, som kan skjules diskret ved brugen af de 

to huller i skuffens bagkant. Skuffen leveres med ét regulært rum, men hvis flere 

opbevaringsmuligheder ønskes, kan der tilkøbes en farvematchende indsats med 

tre rum.

Bambusskuffen og indsats kan leveres i natur med klar lak eller bejdset sort.

BAMBUSSKUFFE
Mål: 785 x 243 x 39 mm

BAMBUSSKUFFE
Mål: 785 x 243 x 39 mm

BAMBUSINDSATS
Mål: 185 x 215 x 27 mm
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MO•CUP KOPHOLDER

Flere og flere virksomheder omfavner de mindre, flytbare kontorer samt clean desk politiken, hvorved kontor-

områderne forbliver tomme og klargjort til næstkommende arbejdsdag.

PJ Production ønsker at bidrage til udviklingen, med denne innovative og diskrete kopholder, som monteres  

direkte op under skrivebordet. Kopholderen er ideal til de mindre kontormiljøer, hvor skrivebordspladsen i 

forvejen er begrænset. Og lige præcis manglende plads kan være årsagen til problematikken med væltede 

kaffekopper, som potentielt beskadiger diverse ejendele opbevaret på skrivebordet.

Kopholderen har fået navnet: MO·CUP grundet det multifunktionelle design. Foruden plads til en universal 

kop, har kopholderen ligeledes integreret mobilholder i front, hvor muligheden for opladning er aktuel via 

hullet i bunden. Undgå spildt kaffe på skrivebordet med MO•CUP.

FUTURE FLEX SKÆRMBESLAG

Ergonomi handler om at tilpasse arbejds-

pladsen efter egne behov, så man undgår at 

blive fastlåst i en uhensigtsmæssig arbejds-

stilling. Med Future Flex skærmbeslaget fra 

PJ Production får man maksimal komfort og 

tilgængelighed, da skærmen/skærmene har 

fuld rotation, optimal vippemulighed – både 

op og ned, samt højdejustering. Future Flex 

har omfavnet clean desk politiken, da søjlen 

har tiltænkt opbevaring, for at mindske syn- 

lige ledninger bag skærmen eller ved bag-

kanten af skrivebordet.

TASKEKROG

Hvor tit oplever du ikke, at din taske fly-

der på gulvet? Med taskekrogen fra PJ 

Production, kan du altid kan have dine 

personlige ejendele lige ved hånden. 

Kan også anvendes til bæreposer eller 

paraplyer, hvis dette skulle være aktuelt, 

så gulvet forbliver frit. 

MOBIL KASSETTE

De traditionelle fysiske arbejdspladser 

bliver udfordret som aldrig før. Kontor-

miljøerne bliver mindre og medarbej-

dere efterspørger mere fleksibilitet på 

arbejdspladsen. Kan anvendes i et flyt-

bart kontormiljø, grundet det transpor-

table design og utallige sammensæt-

ningsmuligheder. Serien rummer flere 

tilkøbsmuligheder.
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VX SKRIVEBORD
VX skrivebordet har hæve-/sænkefunktion. Bordplader fås i 

mange forskellige størrelser og ikke mindst materialer. Stel 

fås i hvid, sort, sølvlakeret eller krom.

VX OPBEVARING
VX opbevaringsserien er udviklet til den moderne arbejds-

plads, hvor man ofte flytter rundt og ændrer arbejdsmiljøet. 

Vælg imellem de klassiske materialer eller måske i en valg-

fri NCS-farve.

VX KONFERENCEBORD
Stabilt konferencebord i stilfuldt design. Med HUB-syste-

met forsynes bordet med strøm og netværksstik. Sammen 

med tilbehør som bordskærme og belysning skabes der 

en privat og hyggelig sfære.

HORREDS 
VX-SERIEN

VX serien fra Horreds indeholder både skriveborde, konferenceborde og opbevaring. 

Som et plus er flere af produkterne miljømærket med Svanen og det svenske Möbelfakta. 

INTERSTUHL 
Interstuhl udvikler kontorstole af høj kvalitet. Produkterne er karakte-

riseret ved design, fremragende ergonomi, state-of-the-art-teknologi 

og en høj grad af miljøbevidsthed. 

PUREis3
Kontorstolen har et stort bevægelses-

spektrum og tilpasser sig til den enkelte 

bruger. Smart-Spring-teknologien sør-

ger for at holde kroppen i bevægelse 

samtidig med at ryggen understøttes i 

det rigtige omfang. 

JOYCEis3
Fleksibel kontorstol der tilpasser sig 

den enkelte brugers individuelle behov. 

Kontorstolen har en god siddekomfort. 

Omfattende muligheder for sammen-

sætning af rygvarianter, polstringer og 

farveudførelser.

EVERYis1
Kontorstol med luftig netryg i sort eller 

hvid. Komforten forbedres yderligere 

med ekstraudstyr som højdejusterbar 

lændestøtte, sædedybde- og sæde-

hældningsindstilling samt 2D- eller 

4D-armlæn. 

VINTAGEis5
Elgant kontorstol med stor passion for 

engineering og for at løse teknologiske 

udfordringer. Effektivitet viser sig at 

være innovativ og uafhængig af tid og 

rum. Alt dette formidles i det innovative 

produktprogram for VINTAGEis5.

S4.0 SENSORTEKNIK
Active Sitting Solution fra Interstuhl, der opstod i et samarbejde 

med Garmin. Skaber bevægelse på arbejdspladsen ved hjælp fra 

applikationen, giver feedback om personlig siddeadfærd, giver 

let implementerbare office-workouts og regelmæssige opfor-

dringer til stillingsskift. Den sørger samtidig for, at man sidder 

mere aktivt og afbalanceret.
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• Justerbar vip bagud

• Sædehøjdeindstilling

• Justering af sædedybde

• Justering af ryghøjde

•  Egnet til skrivebord med bord-

højde 72 cm og højere

• 5-grenet fodkryds

• Med 200 eller 265 mm gaslift

• Justerbar vip bagud

• Sædehøjdeindstilling

• Justering af sædedybde

• Justering af lændestøtte

• 5-grenet fodkryds

• Med 165 eller 200 mm gaslift

HÅG 
CAPISCO 8106 KONTORSTOL
Denne kontorstol er nok den mest kendte model af ergonomiske kontorstole. 

Konstorstolen har et unikt sadelsæde, der giver ergonomiske korrekte arbejds-

stillinger, der styrker ryggen samtidig med at smerter og skader forebygges.  

Dynamisk ergonomi fordeler kropsvægten og fremmer blodcirkulationen.

HÅG 
SOFI 7500 KONTORSTOL
Ergonomisk kontorstol med mange indstillingsmuligheder – den kan tilpasses  

efter det ønskede behov. Kontorstolen er nem at indstille og de logiske greb 

sikrer, at det er overskueligt for brugeren. 
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SAVIR DESIGN 
GATE RECYCLED

Bæredygtighed, cirkulær økonomi og genbrug er overskriften, når man vælger 

Gate Recycled produkter der er fremstillet af genbrugsmaterialer.

I mange år har der været fokus på lineær økonomi, med udvinding af råstoffer, 

fremstilling af produkter og ikke mindst forbrug og smid-ud-kultur. Dermed går 

utrolig mange ressourcer tabt. Tiden er nu inde til en anden model, der sikrer 

den cirkulære økonomi. Ved at genbruge materialer, får vi også i fremtiden ad-

gang til de værdifulde ressourcer og sikrer miljøet til kommende generationer.

RANDERS+RADIUS 
TIDLØST DESIGN OG SMUKKE FORMER

TONO STOLEN
Lydabsorberende armstol og er en af de første stole på markedet, som er lavet 

af miljøvenlige materialer. Skallen er lavet af filt som kommer fra 100% genan-

vendte plastflasker. Det er det danske arkitektfirma, Hans Thyge & Co., som har 

designet denne  tidsløse og funktionelle armstol med den karakteristiske skal. 

Skallen har en dynamisk bevægelighed og giver en fremragende siddekomfort.

GATE STUDENT RECYCLED
Elegant og robust elevstol lavet af gen-

brugsmaterialer. Der er lagt stor vægt på 

sidde komfort og ergonomi kombineret 

med fleksibilitet i ryggen.

• 100% genanvendt aluminium

• 100% FSC-mærket træ

• 95% genanvendt stål

• 97% genanvendt polyester

GATE 11 RECYCLED
Elegant konferencestol med indbygget 

vippe- og freefloat-funktion, der giver en 

utrolig god siddekomfort.

100% genanvendt aluminium

100% FSC-mærket træ

95% genanvendt stål

97% genanvendt polyester

Gate Recycled stolene er polstret med Cura-tekstil fra Gabriel.  

Tekstilet er Ecolabel-mærket og fremstillet af 97% genanvendt polyester.

•  Fremstillet af bæredygtige  

og miljøvenlige materialer

•  Sædeskal i filt der er fremstillet af 

100% genanvendte plastflasker

•  Lydabsorberende materialer der 

giver forbedret lydakustik

• Ergonomisk støtte i lænden
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•  Stolens skal er fremstillet  

af 50% genbrugsplast

• PVC-fri

•  Begrænsning af sundheds  

og miljøskadelige stoffer

• Indpakning i genbrugsmaterialer

•  Testet ved EN 16139-2,  

Ansi/Bifma

• GS-testet

FOUR DESIGN 
ELEGANT STOL MED ECOLABEL MILJØMÆRKNING

FOUR SURE 44 ECO
FourSure 44 er en ekstremt behagelig stol med en fleksibel og ergonomisk skal. 

Stolens V-formede ryg yder optimal rygstøtte Det perfekte valg til blandt andet 

møde- og kantinemiljøer.

OFFECCT

ON POINT
Bordet byder på interaktion med alle der sidder rundt om bordet, 

samtidig giver det også mulighed for mere individuelle samtaler. 

Ved at placere planter i midten af bordet, bliver det er som en grøn 

oase at sidde ved. Bordet kan leveres i 3 forskellige højder.
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OCEAN STOL
•  Fremstillet af genanvendt fiskenet  

og plastik fra verdenshavene

•  Finish i sort eller grøn 

• Designet af Jørgen & Nanna Ditzel

OCEAN BORD
•  Fremstillet af genanvendt fiskenet og plastik fra verdenshavene

•  Finish i sort eller grøn 

• Designet af Jørgen & Nanna Ditzel

• Fås i 2 størrelser

MATER 
OCEAN COLLECTION

Mater er et bevidst og etisk designbrand med en stærk designfilosofi og med 

stor passion for håndværk. Gennem samarbejde med en ekstern base af etab-

lerede og nye designtalenter kombinerer Mater eksklusive high-end møbler og 

belysning, med arbejdsmetoder der understøtter mennesker, lokale hånd-

værkstraditioner og miljøet. 

Ocean Collection repræsenterer en bæredygtighed og innovativ tankegang. 

Kollektionen består af en stabelbar stol og to størrelser borde, der kendetegnes 

ved dets lette udtryk med gentagne lameller. Serien er testet og godkendt til 

udendørsbrug. 

Kollektionen går ind under følgende af FN´s 

verdensmål for bæredygtig udvikling: 

• Livet i havet (Mål 14)

• Ansvarligt forbrug og produktion (Mål 12)

• Partnerskaber for handling (Mål 17)
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01 I Light Natur

02 I Rustik eg natur

03 I Rustik eg brun

04 I Rustik eg grå

05 I Røget eg

06 I Valnød

THORS DESIGN 
SAMSPIL MELLEM GENANVENDT TRÆ OG DANSK DESIGN          

Møblerne fra Thors Design er synonym med dansk desing med fokus på miljøet og bæredygtighed fra A til Z. 

De bliver produceret af patineret bolværk, som bliver hentet op fra gamle danske færgelejre. Thors Design er 

kendt for at skabe unikke løsninger, så de passer til lige netop den indretning du ønsker. Produkterne er vel-

egnet til både indendørs og udendørs brug og kræver minimal vedligeholdelse.

WOODUP 
AKUSTIK I BÆREDYGTIGE MATERIALER          

Lyddæmpende akustikpaneler, der kan monteres 

på en eksisterende væg eller loft.

WoodUp passer godt på miljøet og bruger derfor 

udelukkende bæredygtige materialer. Akustikfil-

ten er lavet af genbrugsplast og alt det træ der 

bruges, kommer fra bæredygtigt skovbrug – med 

stor omtanke for både skoven, dyr og mennesker.

Med WoodUp akustikpaneler bliver lyden mar-

kant forbedret samtidig giver de et rustikt look i 

den moderne indretning. Akustikpanelerne kom-

mer i flere forskellige nuancer og materialer. De er 

opbygget af finerede lister på en specialudviklet 

akustikfilt, der er lavet af genbrugsmateriale. 



HOUE 

FALK
Stolen er den første stol i verden som er produceret af plastikaffald fra de dan-

ske husholdninger. Stolen er endnu et bevis på et  bæredygtigt møbel som ikke 

alene er miljørigtigt, men også en sand fryd for øjet. 

Letvægtsrammen og de organiske linjer giver stolen personlighed og en silhou-

et som nærmest ser ud til at svæve. Den fleksible ryg kombineret med det ele-

gante sæde danner grundlaget for den gode siddekomfort og et design der 

syner af kvalitet. 

Stolen kan leveres i sort eller varm grå med mulighed for forskellige slags stel. 

Det klassiske design gør i den grad stolen ideel til kontorindretningen.

NORDISK GROUP 
VI SKABER RAMMERNE – I SKABER INDHOLDET

EARTH WHITEBOARD          
CO2 reducerende whiteboard med unik bambuskant 

Som den eneste producent i verden, er Nordisk Group 

stolte af at præsentere vores nye tavleserie EARTH. 

Som led i kampen mod global opvarmning og øget 

fokus på bæredygtige materialer via bæredygtigt ind-

køb, har vi skabt denne whiteboard. Den overholder 

FN’s verdensmål omkring ansvarligt forbrug og pro-

duktion. Tavlen er lavet af FSC certificeret materiale og 

produktionen sker på 100% ren vind energi.
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SCAN OFFICE ER LANDSDÆKKENDE LEVERANDØR AF KONTORMØBLER OG INDRETNINGSLØSNINGER 
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

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

RING OG BOOK ET MØDE 
TELEFON 70 24 70 24

SEND OS EN E-MAIL 
INFO@SCANOFFICE.DK

FÅ INSPIRATION PÅ 
WWW.SCANOFFICE.DK


