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VI DÆKKER FREMTIDENS BEHOV

Hos Scan Office ønsker vi at være en ansvarlig virksom-
hed ved at sætte fokus på bæredygtighed. Det gør vi 
blandt andet ved at erstatte den lineære tankegang med 
en mere cirkulær tilgang. Vi skaber indretningsløsninger 
med omtanke for bæredygtighed og har også fokus på 
de mere langsigtede investeringer – til glæde for både 
miljøet og økonomien. 

Mange af vores leverandører arbejder med et eller flere 
miljøcertifikater og et øget fokus på udviklingen af 
møbler, hvor hele eller dele af produktet er produceret 
af genanvendte materialer. Sammen med Scan Office 
ønsker vores leverandører at gøre en forskel, så vi alle 
kan gå en grønnere fremtid i møde.
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F N ’ S  V E R D E N S M Å L

FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget 
for at sætte kurs mod en mere bærdygtig verden, for 
både mennesker og planeten vi bor på. Verdensmålene 
udgør 17 konkrete mål. Scan Office arbejder pt. med 
følgende tre mål, der omhandler ansvarligt forbrug 
og produktion, bekæmpelse af klimaforandringer og 
globale partnerskaber for en bæredygtig handling.

F R A L I N Æ R  Ø KO N O M I  T I L

CIRKULÆR ØKONOMI

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. Scan Office 
går ind for at gøre en forskel og derfor har vi investeret i 
at bidrage til den cirkulære økonomi samt holde jordens 
ressourcer mere intakt.
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Meget kommunikation på arbejdspladsen foregår i møde-
lokaler, konferencerum eller i kantinen. Det er derfor vigtigt 
at indrette disse optimalt og skabe de bedste rammer for en 
god kommunikation medarbejdere, kunder og gæster imel-
lem. Løsninger der understøtter rummets funktion gennem 
form og farver – og som både er funktionelle og komfortable.

 

MØDERUM 
& KANTINE
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H O U E

FALK

FALK stolen er den første i verden, som er produceret af 
plastikaffald fra danske husholdninger. Stolen består af 
tre dele; skal, sæde og stel. Alle dele produceres med en 
miljømæssig tankegang ved brug af naturlige materialer 
fra ansvarlige kilder. FALK er designet til at have en lang 
levetid og der ydes 5 års garanti på stolen.

Phoenix stolen er designet ned til mindste detalje med 
en holdbar og fleksibel livscyklus i fokus. Stellet er frem-
stillet af genanvendt aluminium og de polstrede dele 
kan nemt afmonteres og skiftes efter behov, hvilket giver  
Phoenix stolen en lang levetid og dermed gør stolen 
bæredygtig.

O F F E CC T

PHOENIX
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F O U R  D E S I G N

FOURCAST®2 FOUR ECO

FourCast®2 Four ECO er en elegant serie af stole, og 
den første dansk producerede stol som fik Ecolabel efter 
de europæiske normer. Stolene har ligeledes en teknisk 
levetid på minimum 50 år. Skallen kan leveres fremstilet 
af 100% genbrugt materiale. Både skal og stel er 100% 
genanvendelige. Stellet monteres fast på skallen med 
genanvendelige gummilåse. Det giver mulighed for 
hurtig og nem udskiftning af understellet, hvis stolen 
skal have en anden funktion - uden brug af værktøj.

DANSK PRODUCERETDANSK PRODUCERET

F O U R  D E S I G N

FOURSURE® 44 ECO

FourSure® 44 ECO serien er miljømærket med EU Eco-
label. Der ydes 5 års garanti samt 10 års supplerings-
garanti på stolene, hvilket betyder, at man ikke risikerer 
at skulle skifte alle stole, fordi modellen er udgået. Sto-
lene har en teknisk levetid på minimum 50 år. Det vil 
sige, at når stolene efter 20 år ikke skal bruges længere, 
sælges eller doneres de videre til andre formål. Det er 
en suppleringsgaranti der giver store CO2 besparelser.
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R A N D E R S + R A D I U S

MOOD100%

Sædeskallen på Mood100% stolen er fremstillet af 100% 
upcycled plastikaffald fra den europæiske bilindustri 
som f.eks. dørpaneler og instrumentbrætter. Sædet fås i 
sort og kan kombineres med de mange forskellige stel 
og polstringer, som er tilgængelige i Mood kollektionen.

100% UPCYCLING

TRACEABILITY

1ST CERTIFIED CHAIR

100% REUSEABLE

ECOLABEL

R A N D E R S + R A D I U S

TONO

Tono stolen er fremstillet af miljøvenlige materialer. 
Skallen er lavet af filt, som kommer fra 250 stk. halv-
liters PET plastikflasker, der udfordrer brug-og-
smid-væk-tendensen med en cirkulær livscyklus til 
fordel for miljøet og økonomien. Stolen er tidsløs 
og funktionel. Den har en dynamisk bevægelighed, 
hvilket giver en fremragende siddekomfort. Derud-
over er stolen lydabsorberede.

DANSK PRODUCERET DANSK PRODUCERET
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S AV I R  D E S I G N

GATE REFLECT

Gate Reflect kollektionen er produceret med særlig om-
tanke for miljøet. Skallen i farverne sort og grå fremstilles 
af recycled polypropylengranulat. Stellet består af 95% 
genbrugt stål eller 97% certificeret bæredygtigt gen-
anvendt aluminium alt efter steltype. Efter afslutningen 
af sin livscyklus kan stolen let demonteres til kildesorte-
ring. Alle komponenter er 100% genanvendelige og 
kan integreres i fremtidig møbelproduktion.

S AV I R  D E S I G N

GATE RECYCLED

Bæredygtighed, cirkulær økonomi og genbrug er over-
skriften, når man vælger Gate Recycled produkter, der er 
fremstillet af genbrugsmaterialer. Stellet er produceret af 
100% genanvendt aluminium, sædeskallen af 100% 
FSC®-certificeret træ,  armlæn er af 95% genanvendt stål 
og polstring er fremstillet af 97% genanvendt polyester. 

100% GENBRUGSPLAST

100% FSC®-CERTIFICERET TRÆ

98% GENANVENDT POLYESTER

95% GENANVENDT STÅL
DANSK PRODUCERET

DANSK PRODUCERET
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H O W E

40/4 STOLE

HOWE har har en lang række produkter, som har opnået 
både danske og internationale miljøcertificeringer - 
blandt andet FSC-certificering. Med et HOWE-produkt 
er man garanteret en langtidsholbar og bæredygtig løs-
ning, der performer stærkt på funktion og æstetik. 40/4 
er en serie af ikoniske stole med elegante linier og med 
uovertrufne evner til at skabe plads.

Horreds fremstiller skræddersyede møbler med mini-
malt affald og indvirkning på miljøet. De fleste af 
møblerne er forsynet med Svanemærket og det er 
muligt at få en komplet Svanemærket indretning, da 
kollektionerne både indeholder opbevaring, kantine- 
og konferencemøbler. 

H O R R E D S

VX KONFERENCEMØBLER

Møblerne fra Horreds har lang levetid og holder i flere 
generationer. Horreds yder ti års garanti på de fleste af 
deres møbler. De producerer møblerne med minimalt 
affald og bruger kun grøn energi fra vandkraftværker. 
Træaffaldet genbruges til energi i fjernvarmeanlæg, der 
varmer skole, plejehjem, sundhedscenter, lejligheder og 
villaer i landsbyen Horred.

17

SVA
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M AT E R

NOVA COLLECTION

Nova betyder ”ny” og henviser til en innovativ og bære-
dygtige teknik. Finerskallen er lavet af genanvendte 
overskydende stykker bøgefiner, som er skåret og 
limet sammen. Denne proces sikrer en smuk udnyt-
telse af råmaterialerne og minimerer mængden af 
affald i finerproduktionen. 3D-finer gør det muligt at 
forme træstolen i en behagelig og organisk form. 
Nova stolen fremstilles ligeledes med en skal produ-
ceret af 96% havplast affald.

Møblerne fra Thors Design er skabt af træ fra ned-
lagte danske færgelejer. Azobétræet har i et halvt 
århundrede hængt stærkt og stabilt som bolværk. 
Trods 60 år omgivet af saltvand har det robuste træ 
en yderligere forventet levetid på mellem 50 og 100 
år, uanset om møblerne står inde eller udenfor. På 
grund af træets imponerende egenskaber, kræver 
møblerne minimal vedligeholdelse. 

T H O R S  D E S I G N

BÆREDYGTIGT DESIGN

Thors Design er med i hele design- og produktions-
fasen, og er kendt for at skabe unikke løsninger, der 
passer til specifikke indretninger. Alle mærker, huller, 
bolte, og andre tegn er simple beviser for det genan-
vendte træs historie og kan kun bevares fordi alt er hånd-
lavet. De bæredygtige produkter bliver kun smukkere i 
takt med at tiden går, hvilket gør, at møblerne kan gen-
anvendes med samme høje kvalitet.

DANSK PRODUCERET

DANSK PRODUCERET
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M AT E R

OCEAN COLLECTION

Ocean Collection består af en stabelbar stol og to borde 
med lameller fremstillet af genanvendt fiskenet og 
plastaffald, der kombinerer innovative løsninger til at 
forebygge forurening af verdenshavene. Produktionen 
af én Ocean stol fjerner 960 gram plastik fra verdens-
havene. Efter fiskenettet er vasket, bliver det lavet til 
små plastik affaldspellets kaldet ‘Grøn plastik’, som bliver 
brugt til at producere den bæredygtige serie.

W E H L E R S

R.U.M. CHAIR

R.U.M. er en forkortelse af Re-Used Materials og R.U.M. 
er bæredygtig. Stolen er fremstillet af havplast (granule-
ret fiskenet) og genbrugsstål. Cirkulariteten understøttes 
af brugen af kun to materialer, der kan genanvendes 
100%. En stol der er designet til at ændre måden som 
møbler bliver fremstillet på i verden.

DANSK PRODUCERETDANSK PRODUCERET
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L I N T E X

WHITEBOARDTAVLE

Wood mobil whiteboard er en mobil whiteboardtavle 
med ramme i massiv eg, som er i kontrast til den hvide 
stålkeramisk skriveoverflade. Whitboardets magnetiske 
skriveoverflade er stålkeramisk. Tavlens bagsiden i ege-
finer er e3 certificeret og er 99% genanvendelig. Lintex 
tilbyder 30 års garanti på tavlens overflade.

L I N T E X

OPSLAGSTAVLE

Air Kork er en korktavle helt uden ramme og med fasede 
kanter. Kork kommer fra korkegen, der er et træ. Kork er 
et naturligt og bæredygtigt materiale,  der både er ved-
varende, genanvendeligt og komposterbart - og som 
ligeledes giver fremragende akustiske egenskaber. 
De fasede kanter og de skjulte beslag giver tavlen et 
svævende udtryk.
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EARTH Opslagstavlen er fremstillet af 100% REPREVE® 
stof, et mærke af genanvendt polyester lavet af brugte 
plastflasker. Alukanten er produceret af minimum 40% 
genbrugt aluminium, og bliver produceret på fabrikker
drevet af vand energi. Co2 aftrykket per kg er op til 30% 
mindre end industristandarden.

EARTH Whiteboard er Cradle To Cradle Certificeret™, 
hvilket betyder at overfladen kan genbruges 99,9% og i 
produktionen er der tænkt bæredygtighed og genbrug 
helt fra start i fremstillingen. 

Tavleserien EARTH overholder FN’s verdensmål om-
kring ansvarligt forbrug og produktion. Tavlerne er lavet 
af FSC-certificeret materiale og produktionen sker på 
100% ren vind energi. Rammerne på tavlerne er lavet af 
bambus, som er et af de mest bæredygtige materialer. 
Bambus er ligesom græs, der ved fældning vokser op 
igen og samtidig optager CO2 i processen.

N O R D I S K G R O U P

EARTH TAVLESERIE

De sorte EARTH Gummi opslagstavler giver et råt og ru-
stikt udtryk. Overfladen er 100% genbrugsgummi, fra 
bl.a. gamle bildæk. Materialet er hygiejnisk, slidstærk og 
holdbart – og ikke mindst let at rengøre. For hver tavle 
bliver der via OneTreePlanted, plantet minimum ét træ. 
Dette sikrer at hele forsyningskæden er bæredygtig.

DANSK PRODUCERET

DANSK PRODUCERET

24 25



Undersøgelser viser, at en dårlig akustik kan nedsætte 
indlærings- og arbejdsevnen med omkring 20%. Når lyd 
bliver til larm, mister vi koncentrationen. Særligt indret-
ning af store rum, kan være en udfordring, når det gælder 
dårlig akustik. Ved hjælp af lydabsorberende akustikløs-
ninger er det muligt, at minimere støj og derved sikre et 
bedre lærings- og arbejdsmiljø. Kom ind og oplev vores 
"akustiklaboratorium" i Herlev og Horsens showroom

 

AKUSTIK
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G ÖT E S S O N S

WOODSTOCK

Bring naturen indenfor med de miljøvenlige Woodstock 
lydabsorbenter. Cirklerne er lavet af EcoSUND, der har 
en støjdæmpende virkning samt en række miljø- og 
sundhedsmæssige fordele. Materialet fremstilles af 
genbrugte PET-flasker og plantefibre og er helt fri for 
lim/bindemidler. Lyddabsorbenterne er trykt med for-
skellige billeder af træers årringe, som giver en naturlig 
og dekorativ effekt på væggen.

A B S T R A C TA

SAHARA

Sahara akustikpanelerne er lavet af restaffald fra pro-
duktionen af vinpropper. Kork er et naturligt materia-
le, der giver fremragende akustiske egenskaber. 
Korkproduktionen foregår i harmoni med naturen - 
faktisk hjælper det med at bevare Portugals smukke 
lunde og skove med korktræer, som er et vigtigt leve-
sted for mange dyreliv. Akustikpanelerne giver en flot 
effekt på væggen med sine bølgende ”sandbakker”, 
der minder om ørkenen i Sahara. 
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Saga er en samling af klikforbindende former og nu-
ancer af massiv kork, som er et naturmateriale, der 
giver nye muligheder for kreativt interiørdesign og 
en god lydabsorbering. En arkitektonisk stil, kendt 
som ”stave” - en stil som skandinaver engang skabte 
bygninger af. 

N O R D G R Ö N A

LYDABSORBENTER

Pixel er en patenteret lydabsorbent i høj klasse lavet 
af naturligt, håndplukket skandinavisk rensdyr-mos. 
Designet til at dække store overfladearealer med 
maksimal fleksibilitet i form og design. Hvert Pixel 
element bevarer sine farver, er brandsikkert, absor-
berer og frigiver fugtighed for at forblive blød og er 
helt vedligeholdelsesfri.

30

Convex er en lydabsorbent i høj klasse lavet af naturligt, 
håndplukket skandinavisk rensdyr-mos. Panelets kon-
vekse form giver et dekorativt udtryk, mens mosens 
struktur muliggør optagelse af lydbølger fra flere ret-
ninger. Panelet bevarer sine farver, er brandsikkert, ab-
sorberer og frigiver fugtighed for at forblive blød og er 
helt vedligeholdelsesfri.
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J Y D S K P L A N T E S E R V I C E

PLANTEVÆGGE

W O O D U P P

AKUSTIKPANELER

WoodUpp er lyddæmpende akustikpaneler, der kan 
monteres på en eksisterende væg eller loft. WoodUp 
passer godt på miljøet og bruger derfor udelukkende 
bæredygtige materialer. Akustikfilten er lavet af gen-
brugsplast og alt det træ der bruges er FSC-certificeret 
og kommer fra bæredygtigt skovbrug – med stor 
omtanke for både skoven, dyr og mennesker.

Plantevægge give nogle fantastiske indretningsmulig-
heder og så er de enkle at opsætte og vedligeholde. 
Plantevæggene har et minimalt forbrug af vand og 
gødning. De tilplantes i organiske vækstmedier, der 
minimerer behovet for udskiftning af planter. Derud-
over leveres plantevæggene med 5 års garanti, hvilket 
gør dem bæredygtige og miljøvenlige.

Udover at være dekorativ og inspirerende for øjet så 
kan en plantevæg tilføre væsentlige fordele til arbejds-
miljøet. Levende planter renser luften og øger luftfugtig-
heden i rummet markant, hvilket forbedrer indeklimaet 
til glæde for medarbejdernes velvære og trivsel. Planter 
har samtidig en positiv indvirkning på akustikken, da de 
dæmper støjen i lokalet. Sidst kan en plantevæg være 
med til at øge koncentrationsniveauet, reducere stress 
og fremme kreativiteten.

Med WoodUpp akustikpaneler bliver lyden markant 
forbedret - samtidig giver panelerne et rustikt look i 
den moderne indretning. Akustikpanelerne kommer 
i flere forskellige nuancer og materialer. De er opbygget 
af finerede lister på en specialudviklet akustikfilt, der 
er lavet af genbrugsmateriale. 

DANSK PRODUCERET

DANSK PRODUCERET
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B AU X

ACOUSTIC PULP-PANEL

Det 100% biobaserede BAUX Acoustic Pulp-panel er 
den første i verden, der kombinerer akustik med sikker-
hed og holdbarhed samt bæredygtighed og moderne 
æstetik. BAUX akustisk papirmasse er lavet af bæredyg-
tigt høstede svenske gran- og fyrretræer, genanvendt 
vand, NON-GMO hvedeklid, kartoffelstivelse, citrus-
frugtskal, planteafledt voks og nul kemikalier.

100% BIOBASERET 
100% GENANVENDELIG 

100% BIONEDBRYDELIGT

O F F E CC T

SOUNDSTICKS®

Soundsticks består af resterende tekstilmateriale fra 
produktionen af polstrede møbler, som derefter 
presses sammen i form af et rør, der holdes sammen 
i enderne med låg af genanvendt aluminium. Disse 
tekstil "sticks" hænges i en skinne, der kan kombineres 
i en lige eller buet sekvens afhængigt af behov og plads. 
Derved genbruges overskudsmaterialer til brugbar lyd-
absorbering og dekoration.
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M U T E B OX

TELEFONBOKS

Den lydisolerede telefonboks er et frirum i det åbne kon-
tormiljø, som giver mulighed for et bedre arbejdsmiljø 
med mindre støj. Telefonboksen er et effektivt våben 
mod stress - og en genvej til øget trivsel og glæde på 
arbejdspladsen.  MuteBox bliver produceret i Danmark 
og er fremstillet i bæredygtigt FSC-certificeret træ og 
genbrugsplast. Derudover planter MuteBox et træ for 
hver enhed der bliver solgt.

S H A P E  A CO U S T I C

SOUNDBLOKS

God akustik behøver ikke at gå ud over indretningen. 
Shape Acoustic laver skjulte og bæredygtige akustik-
paneler lavet af dansk hampeisolering og stof af gen-
brugsplast. Panelet kan monteres under borde, hvor 
det virker 90% lige så godt som vægpaneler - uden at 
genere rummets æstetiske udtryk. Hampeisoleringens 
produktionsmetode har vundet sølv i Cradle-to-Cradle, 
det betyder, at materialet indgår i en cyklus, hvor der 
mindskes spild og materialet genanvendes.

Hampplanten har flere gode egenskaber, som er nyttige 
for miljøet. Produktionen af hamp udleder ikke CO2. 
Faktisk så optager cannabisplanten CO2, og laver det 
om til ilt. For hver gang der bliver produceret ét ton 
hamp, bliver der 1,63 ton CO2 mindre i luften. Planterne 
beriger ligeledes jorden de gror i. Hampplanter vokser 
hurtigt uden brug af kemikalier. De kan blive op til fire 
meter høje, man får dermed en stor mængde plante for 
hver kvadratmeter der dyrkes.

DANSK PRODUCERET

DANSK PRODUCERET
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Mange trives bedst, hvis de har mulighed for at være spon-
tane og uformelle. Ofte er det i løbet af den afslappede og 
tilfældige samtale, at de mest interessante idéer opstår. Der-
for er indretningen af velfungerende, uformelle og stimu-
lerende mødepladser, lounge- og caféområder en vigtig 
del af arbejdspladsen – til de små ”åndehuller”, hvor man 
kan mødes i løbet af en arbejdsdag til en uformel snak.

 

LOUNGE

38 393938



SVA
NEMÆRKET

A B S T R A C TA

DB PILLAR

Den nye dB Pillar serie er et eksempel på, at tekstilrester 
ikke er affald, men en værdifuld ressource. Alle produk-
terne er fyldt med tekstilrester fra Abstractas fabrik, der 
understøtter deres langsigtede vision om en cirkulær 
produktionsproces. Serien består af lydabsorberende 
borde, taburetter og søljer i forskellige højder som kan 
bruges til frakkeophæng, magasinholder, opslags- og 
skrivetavle eller blomsterpotter. 

40

O F F E CC T

ON POINT & CARRY ON

Carry On er et bærbart siddemøbel, der både kan 
bruges fritstående samt tjene som et supplement til 
loungeområder. Carry On giver mulighed for fleksible 
arbejdspladser i det åbne kontormiljø og det offentlige 
rum. Taburetten er Svanemærket og er fremstillet i 
koldskum, der samtidig har en akustisk og lydabsorbe-
rende funktion.

On Point er et Svanemærket ”mødested” tilpasset til at 
give fuld kontakt med alle rundt om bordet. Samtidig  
giver loungemøblet mulighed for fleksible arbejds-
pladser - med plads til mere individuelle og private 
diskussioner. I midten af bordet er der gjort plads til at 
placere en plante eller et træ, hvilket skaber et rum, der 
får en til at føle sig behageligt tilpas.

O F F E CC T

BÆREDYGTIGE LOUNGEMØBLER

SVA
NEMÆRKET
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M AT E R

MASK CHAIR

Mask taburetten er lavet af mask, der opstår under 
”mæskningen” i ølbrygningen. Øl brygges ved at op-
varme malt i vand. De faste bestanddele, som filteres 
fra, kaldes for mask.

O F F E CC T

ON POINT & CARRY ON

FourReal® A er en smart, pladsbesparende løsning, da 
den fungerer som et multifunktionsmøbel til rum i alle 
skalaer. FourReal® A er velegnet til ”break out” områder, 
spisefaciliteter og det uformelle møde. Ved at benytte 
møblet til flere funktioner, understøtter det principperne 
om kvadratmeteroptimering. Det medfører brug for 
mindre plads og dermed reducerer man CO2 udled-
ning fra store bygninger, der ikke udnyttes optimalt.

F O U R  D E S I G N

FOURREAL A

DANSK PRODUCERETDANSK PRODUCERET
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Lys er yderst vigtig for vores trivsel på arbejdspladsen. Det 
er ét af de vigtigste områder i WELL-certificeringen, som er 
den første certificering for bygninger, der sætter menne-
skers sundhed og trivsel i centrum. En optimal belysning 
skal give nok lys, uden at blænde. Derudover skal lyset være 
let at justere til individuelle behov. Lysets farvekvalitet og lys-
styrke skal ligeledes kunne justeres og dæmpes, så brugeren 
kan designe lyset efter behov. 

 

BELYSNING
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M AT T I N G

LIGHTUP NEOS

Et nytænkende og innovativt LED lampekoncept, der 
giver mulighed for at sammensætte lampen med de 
funktioner, der er brug for. På den måde mindsker man 
spild og de mange designmuligheder giver lampen 
en lang livslængde, da det er muligt at udskifte kom-
ponenter og designe lampen efter behov. Materialerne 
er udvalgt med fokus på mindst mulig miljøbelastning 
samt brug af komponenter, der kan kildesorteres og 
genbruges. Der ydes 5 års garanti på lampen.
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A B S T R A C TA

LILY PENDEL

Denne lydabsorberende lampe, er lavet af genanvende-
lige materialer. Lampens kerne er baseret på råmateriale 
fra hampplanter. Lily fik sit navn fra sin tidlige proto-
type, som lignede vandliljeblade. Siden da er dens 
form blevet forenklet og gjort mere åben for fortolk-
ning. Lampen fås med forskellige tekstiler og giver 
både en god lyd og et godt lys i rummet.
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Designet bag Terho lampen er inspireret fra naturen. 
”Terho” betyder agern på finsk, og designet refererer til 
agernets naturlige form. Lindetræet er FSC-certificeret 
og opalglasset er mundblæst i Portugal. I en FSC-certi-
ficeret skov fældes der ikke flere træer, end naturen selv 
kan nå at reproducere på egen hånd. På denne måde 
undgår man at udpine naturens ressourcer.

M AT E R

TERHO LAMPE

N E W W O R K S

MATERIAL PENDANT

Ét design kombineret med alle former for naturmate-
rialer, hvilket giver den samme lampe mange vidt 
forskellige udtryk. Pendlen findes i alt fra eg til mar-
mor, fra kork til terrakotta, fra beton til kryptonit.

Kork er et yderst bæredygtigt materiale, der både er 
vedvarende, genanvendeligt og komposterbart. Kork 
kommer fra korkegen, der er et træ. En korkeg skal være 
25 år før man kan høste korkbarken for første gang. Det 
er kun barken fra træet, der bruges og derfor skrælles 
korken af træet. Efter 9 år kan man igen høste bark fra 
det samme træ. Korktræer kan blive op til 200 år gamle, 
og det er derfor muligt at høste fra det samme træ 15-
18 gange i træets levetid. Den skånsomme høstform 
bidrager til træets bæredygtige egenskaber, derudover 
optager korkegen mere Co2 end det afgiver.

DANSK PRODUCERET

48 4948



En effektiv arbejdsplads, er en arbejdsplads med plads til 
medarbejderen til både at være – og til at opbevare. Det er 
derfor vigtigt, at der er tilstrækkeligt plads til den enkelte – og 
at alle former for opbevaringsløsninger tænkes nøje ind i 
den samlede indretning. Det gælder såvel den almene kon-
toropbevaring som opbevaring af personlige ejendele som 
jakker, tasker, m.m.

 

OPBEVARING
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M O N TA N A

BÆREDYGTIG OPBEVARING

Montana reolsystemet er certificeret med Det Danske 
Indeklimamærke samt det officielle europæiske miljø-
mærke EU Ecolabel. Der er fokus på hele møblets livs-
cyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og 
recirkulering. Med EU-Blomsten forstærkes bæredyg-
tigheden i Montanas produkter. Konstruktions- og 
kvalitetskontrol sikrer, at produkterne holder langt ud 
i fremtiden. Montana yder 10 års holdbarhedsgaranti.

AT B O

BÆREDYGTIG REOLSERIE

ATBO reolserien produceres i bambus og tre forskellige 
FSC-certificerede træsorter. De massive træreoler bliver 
håndlavet af dygtige møbelsnedkere i Danmark. Alle 
samlinger er fingertappet – en teknik som er utrolig 
holdbar, og er samlet uden brug af stål, skruer og søm.

Bambus er et yderst bæredygtigt materiale. Bambus er 
en af de hurtigst voksende planter i verden - visse arter 
kan gro op til 4 cm i timen - og kan derfor betragtes som 
en vedvarende ressource. Teknisk set er bambus et 
græs, men med en højere trykstyrke end træ, mursten 
eller beton og en trækstyrke, der kan måle sig med stål. 
Bambus fungerer som Co2 depot, og bliver dyrket uden 
pesticider og kunstgødning. Det absorberer drivhus-
gasser og producerer mere end 35% mere ilt end en 
tilsvarende bevoksning af træer. 

DANSK PRODUCERET

DANSK PRODUCERET
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Fumac har FSC-certificering som standard på det kom-
plette erhvervsmøbelsortiment. FSC er en certificerings- 
og mærkningsordning til træ fra ansvarligt drevne skove 
og kontrollerede kilder. JIVE opbevaringsserien skaber 
ro og overskuelighed, uanset om der er brug for en 
enkel løsning eller et helt landskab af reoler til kontoret. 
Vælg mellem standardløsninger eller design dit eget 
visuelle udtryk.

F U M A C

JIVE

Derudover er en række af FUMAC's møbler certificeret 
med EU-Blomsten, der har fokus på at begrænse den 
samlede miljøpåvirkning fra produktions-, brugs- og af-
faldsfasen og stiller bl.a. skrappe miljø- og kemikaliekrav 
til møblerne set ud fra et livscyklusperspektiv.

Cube Design yder 10 års garanti på alt opbevaring. De 
producerer møbler, der har lang levetid. Cube Design 
benytter udelukkende materialer af helt særlig kvalitet i 
fremstillingsprocessen. Samtidig lægger de stor vægt på 
at skabe møbler i et flot og funktionelt design.

C U B E  D E S I G N

QUADRO

Cube Design er FSC-certificeret. Vælger du et FSC-certi-
ficeret produkt, er det tydeligt mærket med "FSC". Dette 
miljømærke er din sikkerhed for, at der ikke fældes mere 
træ, end skoven selv kan reproducere. Alt træ eller papir 
i et FSC-certificeret produkt kommer fra bæredygtigt 
drevne skove og/eller andre ansvarlige ressourcer.
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På kontorer er man begyndt at indrette ud fra forståelsen 
af, at medarbejdere har forskellige behov for at kunne 
”performe” optimalt og at en arbejdsdag består af forskel-
lige aktiviteter. Med ”Free Seating” deles medarbejderne 
om arbejdspladserne i stedet for at have faste pladser, 
der til tider ikke bliver benyttet. Det giver dels en fleksibel 
og en levende arbejdsplads, men det er også en unik 
mulighed for at optimere antallet af kvadratmeter.

 

KONTORET
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S CA N  O F F I C E

CONTRACT HÆVE-/SÆNKEBORD

Fremtidssikret hæve-/sænkebord, der kan anvendes 
til mange formål. Bordet er yderst fleksibel i sin kon-
struktion – det betyder, at det kan justeres i længden, 
hvilket gør, at bordet kan ombygges efter behov. Der 
er også muligheder for at udbygge bordet teknologisk 
– med Bluetooth og booking system med WIFI.

5 ÅRS GARANTI MILJØVENLIGT LYDSVAG 39 DB

TRÅDLØS OPLADNING  
AF DEVICES

TILHØRENDE  
APP

LAVT STRØMFORBRUG 
0,1 WATT

S CA N  O F F I C E

STAND UP PLS

Download appen "Stand Up Pls" og forbind den til dit 
Contract eller Empire hæve-/sænkebord. Med appen 
har du mulighed for at gemme din foretrukne sidde- og 
ståhøjde, sætte et mål for hvor meget du vil stå op ved 
skrivebordet i løbet at arbejdsdagen, få påmindelser og 
blive klogere på hvor mange kalorier, du forbrænder, 
når du arbejder stående. 

Det justerbare hæve-/sænkebord har et fleksibelt 
stel. Det er sammenklappeligt, hvilket betyder, at 
bordet let pakkes væk og flyttes, hvilket er med til at 
minimerer transaktionsomkostninger. Bordet kan ud-
bygges med et stort udvalg af accessories, hvilket 
betyder, at man kan opnå "free floor" og "free table".
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APTO er en tilbehørskollektion, der optimerer pladsen 
på skrivebordet på det fremtidsorienterede kontor. Med 
kollektionen kan arbejdspladsen ændres, så den passer 
til de skiftende medarbejdere og de skiftende behov for 
et inspirerende arbejdsmiljø. Den ene dag kan der være 
behov for en ekstra bordplade, næste dag en bord-
skærm til afskærmning eller brainstorming. 

P J  P R O D U C T I O N

APTO

Omdrejningspunktet for serien er den specialdesignede 
multiklemme, hvor kollektionens dele nemt og stabilt 
kan monteres. Klemmen sidder yderligt på kanten af 
bordpladen og kan let fjernes eller placeres et ny sted. 
På den måde skabes der plads over bordet, ved siden af 
bordet og sågar under bordet. 

Den cirkulære tankegang er et af de bærende elementer 
i APTO, fordi de mange forskellige produkter kan bruges 
alt afhængig efter ønske. Produkterne er af genanvendte 
bæredygtige materialer og kan bortskaffes på forsvarlig 
vis. Filten er skabt af genanvendte PET plastikflasker, 
metallen er langtidsholdbart og træet er af bambus.

DANSK PRODUCERETDANSK PRODUCERET
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En funktionel arbejdsplads skal kunne løse hverdagens 
små udfordringer, såsom opbevaring af diverse gen-
stande. Filtskuffen er fremstillet af 70% genanvendelige 
plastikflasker fra havene. Filtskuffen giver mulighed for 
god opbevaring til laptop, skriveredskaber samt person-
lige ejendele. 

P J  P R O D U C T I O N

FILT SKUFFE

B I A R O

MOBIL OPBEVARING

Mobile arbejdspladser bliver mere og mere almindelige 
og skaber helt andre opbevaringsbehov for den enkelte 
medarbejder. TOOLBOX er en mobil opbevaringsløs-
ning til personlig opbevaring på arbejdspladsen. Pro-
duktet er lavet af karton, der er af 100% genbrugspapir.

PORTABLE er ligeledes en smart opbevaringsløsning til 
den mobile kontorplads. En permanent skulderrem er 
inkluderet, hvilket gør den let at flytte fra A til B. Produktet 
er lavet af miljøvenlig genanvendt pap, der ligeledes er 
genanvendelig, og dermed er produktet en god og 
bæredygtig løsning.

DANSK PRODUCERET
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Balancepladens er lavet af en overflade af PUR-gummi 
og en afrundet bundplade af FSC-certificeret poppel-
træ. Balancepladen bruges stående og giver et behage-
ligt vip fra side til side. På denne måde aktiveres krops-
muskulaturen, blodcirkulationen øges og samtidig 
trænes balancen. Ringen i pladen gør det muligt at 
hænge den op, når den ikke bruges. 

StandUp Cork måtten har en overflade i kork. Kork er et 
holdbart naturmateriale som er genanvendeligt og kork-
skovene fremmer biodiversiteten. Barken skrælles for-
sigtigt af korktræet og vokser derefter ud igen. Eftersom 
kork er et naturligt og levende materiale, kan produktet 
variere i farve og form. Ståmåtten er PVC-fri og der er 
ikke anvendt animalske produkter i produktionen.

M AT T I N G

OFFICE WELLNESS

Stoleunderlaget er fremstillet af genanvendelige PET- 
plastikflasker. Underlaget er miljøvenligt, giftfrit og kan 
genbruges 100%. Samtlige stoleunderlag følger EU’s 
REACH direktiver og indeholder ingen kemikalier, som 
er skadelige for helbredet eller miljøet. Stoleunderlaget 
beskytter gulve og tæpper fra slitage og snavs.

M AT T I N G

STANDUP ACTIVE

Ergonomisk balancebold der er fremstillet af slidstærkt 
tekstil og en indvendig oppustelig bold i PVC-fri plast. 
Balancebolden aktiverer mave-, side- og rygmuskler 
samtidig med at kroppen styrkes. Det bidrager til en 
bedre holdning og øger blodcirkulationen. Brug den 
som et supplement til kontorstolen og få en varierede 
arbejdsdag ved at balancere, sidde ned og stå op.
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En god kontorstol kan give mere end blot et sted at sidde. 
Den hjælper dig med at lytte til din krops behov for variation 
og bevægelse gennem en hel arbejdsdag. Også når du 
ikke selv har tid til det, eller husker på det. Den støtter dig – 
og understøtter dine behov – og giver efter for kroppens 
mindste bevægelse, så du kan være sikker på, aldrig at 
være låst fast i samme stilling time efter time, dag efter dag.

 

KONTORSTOLE
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F LO K K /  H Å G

CAPISCO 8106

HÅG Capisco har været banebrydende inden for øko-
design. Antallet af komponenter og materialetyper, der 
bruges til stolene, er blevet reduceret til et minimum. 
Stolene kan nemt skilles ad, så de forskellige materialer 
kan kildesorteres med henblik på genbrug.

HÅG Capisco var den første stol i verden, der blev 
Svanemærket i 2010. I dag er det meste af stolen 
fremstillet af genbrugsmaterialer. I 2015 modtog 
HÅG Capisco EPRO-prisen for ”Best Recycled Plastic 
Product” i Europa.

F LO K K /  R H

RH NEW LOGIC

RH New Logic er lavet af genanvendelige materialer. 
Stolen er lavet af 69% genanvendt plast, 19% genbrugs-
stål og 94% genanvendt aluminium. Det svarer til 145 
shampooflasker, 19 spiseknive og 635 aluminium dåser. 
Stolen er designet til at holde langvarigt, hvilket gør den 
miljøvenlig gennem hele dens livscyklus - fra råmateri-
aleudvinding til udtjent levetid. Stolen er nem at adskille 
og alle dele kan derfor hurtig udskiftes og genanvendes.

SVA
NEMÆRKET
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S T E E LCA S E

THINK

Think skubber bæredygtigt design endnu længere med 
et højt genanvendt indhold, især i stellet og ryg-rammen, 
der er lavet af PA6-glasfiber. Det genanvendte indhold 
reducerer CO2-emissionerne markant: alene i USA er 
emissionsreduktionen lig med 4,9 millioner kørt kilome-
ter. Kontorstolene er designet til en lang produktlevetid 
med udskiftelige dele. End-of-life; plastdele er klart 
mærket for let sortering og effektiv genanvendelse.

S T E E LCA S E

AMIA

Amia er lavet af 20% genanvendte materialer. Amia-stolen 
er op til 97% genanvendelig, og brugen af uadskillelige 
blandede materialer blev undgået for at gøre genanven-
delse lettere. Dele, der vejer mere end 50 g, er tydeligt 
mærket til genanvendelse. Dens emballage består af pap 
og LDPE-film (polyethylen med lav densitet), som begge 
indeholder 30% genanvendt materiale. 
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I N T E R S T U H L

PUREIS3

PUREis3 kontorstolen er Blauer Engel mærket. Målet 
med det tyske miljømærke, er, at holde virkningen fra 
skadelige stoffer, energiforbrug og affaldsmængde 
på et  minimum. Den ergonomiske kontorstole har et 
stort bevægelsesspektrum og tilpasser sig nemt til 
den enkelte bruger. Smart-Spring-teknologien sørger 
for at holde kroppen i bevægelse samtidig med at 
ryggen understøttes i det rigtige omfang.

I N T E R S T H U L

EVERYis1

EVERYis1 kontorstolen er ligeledes miljømærket med 
Blauer Engel. Mærkets kriterier omfatter såvel miljø-
beskyttelse som forbrugerbeskyttelse, og der lægges 
vægt på helhedsbetragtninger, der også omfatter krav til 
arbejds- og sundhedsbeskyttelse. En alsidig kontorstol, 
hvor komforten forbedres yderligere med ekstraudstyr 
som højdejusterbar lændestøtte, sædedybde- og sæde-
hældningsindstilling samt 2D- eller 4D-armlæn. 
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Verden er ved at drukne i plastik. Det skaber enorme affalds-
problemer på land og i havene. Det er utilgiveligt frås med 
jordens sparsomme ressourcer og genbrug er løsningen. 
Mange af vores leverandører arbejder med et øget fokus på 
udviklingen af møbler, hvor hele eller dele af produktet er 
produceret af genanvendt materiale. Sammen med Scan 
Office ønsker de, at gøre en forskel på dette område, så vi 
alle kan gå en grønnere fremtid i møde.

 

TEKSTIL
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KVA D R AT

TEKSTIL OG POLSTRING

Kvadrat er dedikeret til at minimere miljøpåvirkningen. 
Det har været en kerne af designfilosofien såvel som den 
daglige kultur siden virksomhedens grundlæggelse i 
1968. Der arbejdes konstant på at udvikle tekstiler af 
bæredygtige materialer.

Re-wool er et kraftigt møbeltekstil lavet af 45% genan-
vendt uld. Den genanvendte uld stammer fra Kvadrats 
uldspinderier i Storbritannien, hvor rester fra spinde-
processen indsamles og genbruges på ny. På afstand 
ser tekstilet glat ud, men tæt på ses de levende detaljer 
og diskrete nuancer i det genanvendte garn - hvilket 
giver en næsten tredimensionel struktur.

G A B R I E L

TEKSTIL OG POLSTRING

Bæredygtighed er en nøgleprioritet hos Gabriel, der er 
dybt engageret i at skabe bæredygtige produkter uden 
at bringe miljøet og de kommende generationers liv i 
fare. Et eksempel er Cura-tekstilet, som er et multifunk-
tionelt, tofarvet tekstil. Det bliver fremstillet af 98% gen-
anvendte PET-plastikflasker. I stedet for at ende i naturen, 
indsamles, sorteres og renses plastflaskerne for at blive 
smeltet om til det fineste materiale.
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JA B

CLIMATEX

Med sin innovative teknologi og fuldstændigt genan-
vendelige materialer sætter Climatex® polstring nye 
standarder. Produktionen drives af vedvarende energi 
for at sikre, at der skabes et fremtidssikkert og bære-
dygtigt produkt. Climatex® kan adskilles 100% fra 
hinanden og returneres til de respektive cyklusser 
gang på gang. Deres bæredygtighed er certificeret 
af Oekotex og Cradle-to-Cradle. Naturlige fibre kom-
posteres, syntetiske fibre genanvendes fuldstændigt.

L I V I N G  A R T

MILJØVENLIGE GARDINER

Genbrugsgardiner Iavet af PET-plastikflasker. I et nyt 
dansk projekt indsamles kasserede plastikflasker og 
omdannes til filamenter. Materialet danner basis for en 
serie smukke og slidstærke gardiner i mange forskellige 
farvetoner.

Vinduerne er et svagt punkt, når vi vil holde den dyre-
bare varme inde om vinteren – og ude om sommeren. 
Teknologien i Klimagardiner betyder, at varmegennem-
strømningen gennem vinduet reduceres med 50%. 
Klimagardiner er betegnelsen for en række isolerende 
og reflekterende gardiner, screens og persienner, der 
dækker næsten ethvert praktisk og æstetisk behov.
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Danmark er et af de lande, der er bedst til at genbruge 
værdifulde ressourser. Man brænder ikke bare affaldet af, 
men i stedet gør vi det recirkulært. På den måde sparer man 
på vigtige råstoffer samt energi til udvinding og produktion. 
Indsatsen betyder naturligvis mest, hvis offentlige og private 
virksomheder går i front. Det kan gøres med en samlet bære-
dygtig indsats. 

 

MILJØET
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FSC®
I en FSC®-certificeret skov bliver der ikke 
fældet mere træ, end skoven kan nå at 
reproducere. Samtidig er FSC en sikker-
hed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet.

(Licens kode FSC C157220)

SVANEMÆRKET 
Svanemærket er med til at mindske den 
samlede miljøbelastning fra produktion til 
forbrug. Der ses på produktets livscyklus, 
rejsen og de miljøproblemer der opstår 
undervejs – for at beskytte mennesker, 
miljø og jordens ressourcer.

M I L J Ø M Æ R K N I N G E R

INVESTER I ET BEDRE KLIMA

Produkter der er forsynet med miljømærkninger, giver 
os forbrugere mulighed for at udvælge de produkter, 
der påvirker miljøet mindst. Miljømærkerne viser, at  
produktet er blandt de mest miljøvenlige inden for sin 
produktgruppe.

Målet med miljømærkerne er at mindske den samlede 
miljøbelastning fra produktion og forbrug. Derfor ser 
miljømærkerne på hele produktets rejse og de miljø- 
problemer, der opstår undervejs – til gavn for menne-
sker, miljø og for jordens ressourcer.

Kravene til et produkt afhænger af, hvilken produkttype 
der er tale om – dette sikrer relevante krav og maksimal 
miljøeffekt. 

EU BLOMSTEN 
Med EU blomsten er der taget hensyn til 
miljøet under produktionen. Samt hensyn 
til forbrugernes sundhed da farlige ind-
holdsstoffer begrænses. De skrappe krav 
til kvalitet sikrer at produktionen - ikke kun 
produktet – er miljøvenlig.

BLAUER ENGEL
Målet med det tyske miljømærke, 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.

MÖBELFAKTA
Möbelfakta er en nordisk miljømærkning, 
der medvirker til at skabe en grønnere 
fremtid for møbelproduktionen. Mærket 
er baseret på 3 hovedekriterier – kvalitet, 
miljø og social ansvarlighed. 

SVA
NEMÆRKET
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Hos Scan Office tænker vi genanvendelse ind i et bredt 
perspektivt, derfor opkøber vi brugte møbler og sælger 
secondhandmøbler. Vi tager ansvar for miljøet – ikke 
fordi vi skal, men fordi vi vil. Når vi opkøber store partier 
fra virksomheder, håndterer vi totaloprydningen med 
øje for miljøet. Her sorterer og inddeler vi de opkøbte 
møbler i kategorier, der sikrer secondhandmøbler, der 
er 100% i orden og af høj kvalitet.

G A R A N T I

SPAR PENGE PÅ KVALITET

Der kan være en del penge at spare ved at vælge nogle 
møbler, og herunder producenter, som yder en fornuftig 
og lang garanti. 

Størstedelen af vores leverandører i Scan Office har en 
lang garantiperiode på deres produkter, hvilket også er 
en indikation for lang levetid. Styrken og holdbarheden 
på møbler, der er fremstillet af genbrugsmaterialer har 
en lige så lang levetid, som møbler der er fremstillet af 
konventionelle materialer. Derfor ydes der også 5 eller 
10 års garanti på møbler af genbrugsmaterialer.

B O P  S CA N  O F F I C E

SECONDHANDMØBLER

1.
SALGSBARE MØBLER 

DER ER KLAR TIL VIDERESALG

2.
SALGSBARE MØBLER 

MED BEHOV FOR MINDRE REPARATIONER

3. 
MØBLER TIL DONATION

4. 
MØBLER TIL NEDBRYDNING/GENANVENDELSE

WEBSHOP MED SECONDHANDMØBLER:  

WWW.BOPSCANOFFICE.DK
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http://www.bopscanoffice.dk


V I  H A R  F O KU S  PÅ

BÆREDYGTIGE LØSNINGER  
OG TÆNKER UD AF BOKSEN

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

RING OG BOOK ET MØDE 
TELEFON 70 24 70 24

SEND OS EN E-MAIL 
INFO@SCANOFFICE.DK

FÅ INSPIRATION PÅ 
WWW.SCANOFFICE.DK

https://scanoffice.dk/indretning/kontakt/
https://scanoffice.dk/indretning/kontakt/
https://scanoffice.dk/indretning/kontakt/
mailto:info%40scanoffice.dk?subject=
mailto:info%40scanoffice.dk?subject=
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