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INDRETNING AF BIBLIOTEKER
VI INSPIRERER
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BIBLIOTEKSINDRETNING

     Sparring/behovsafdækning/vidensdeling

     Samarbejde med biblioteksansvarlige,        
     arkitekter, bygherrer osv.

     Individuelle indretningsløsninger

     Udvikling af specialmøbler

     2D/3D indretningsplan med beskrivelse af           
      funktioner/flow/arealfordeling/ 
     materialer/farver/overflader

     Total projektstyring med byggeplads-    
     møder og tilsyn i monteringsfasen

         

VI TILBYDER
INSPIRATION

     Viden om nuværende og fremtidig  
     biblioteksbrug 

     Viden om forskellige bibliotekstyper  
     (folkebiblioteker, akademiske  
     biblioteker, skolebiblioteker m.m.)

     Nye tendenser, nye møbeltyper, farve- 
 sammensætninger, materialevalg, grafik,  
 navigation, flow, digitale løsninger

     Viden om relevante referencer med   
     mulighed for at formidle kontakt/ 
     studieture

Aabenraa Bibliotek

Vi skaber  
rum til 

oplevelse

“ “
OM OS
Vi indretter banebrydende bib-
lioteker af alle slags i hele verden.  
Vi  leverer vores erfaring, eksper-
tise og kreativitet med et fleksibelt  
sortiment af kvalitetsprodukter.  
Resultatet er innovativt biblioteks-
design. 

Vi arbejder med biblioteket 
som et kreativt rum, hvor vi kan  
bidrage med idéer, erfaring,  
kompetencer, og naturligvis møbler. 
Uanset om dit bibliotek er lille  
eller stort, er vores ambition altid at 
skabe et bedre bibliotek som folk vil 

bruge og glædes over. Vi nytænker,  
inspirerer og giver modspil med 
baggrund i vores dybdegående  
forståelse af bibliotekets mange 
funktioner.

Vores utallige biblioteksprojekter 
i hele verden vidner om, at vores 
konsulenter og arkitektteams er  
innovatører og biblioteksspecialister.  
Vi gør idéer til virkelighed og  
sætter benchmarks for biblioteker 
i tæt samarbejde med arkitekter, 
designere, håndværkere og biblio-
tekarer. Klostergårdens Bibliotek, Lund, Sverige



Design i fokus
Vi indretter hvert projekt ud fra et  
designsynspunkt og præsenterer en 
samlet indretningsløsning. Hvert  
projekt får sin egen identitet ved 
hjælp af møbler og unikke design-
løsninger.

Ekspertise & færdigheder
Vi samarbejder på tværs i virksomheden 
med arkitekter, indretningsarkitekter,  
tekniske tegnere og produktudviklere.

Samarbejde
Vi forstår, at et biblioteksdesign kun 
vil fungere, hvis vi inddrager medar-
bejdere og brugere i designproces-
sen. Derfor arbejder vi tæt sammen 
med de involverede parter for også 
at imødekomme deres ønsker og 
behov, når vi skaber et rum. 

Digitale løsninger
I samarbejde med vores partnere  
skaber vi innovative løsninger, hvor 
design, indhold, rum og teknologi  
arbejder sammen. 

Vi supplerer hinanden med viden og 
passion i bestræbelserne på hele  
tiden at nytænke biblioteket og  
tilføre elementer, der integrerer  
fysiske og digitale løsninger til gavn 
for både medarbejdere og brugere. 

Aabenraa Bibliotek

HVORFOR VÆLGE OS?

 

Biblioteker har været kernen i vores virksomhed 
siden vi startede for mere end 80 år siden.

Vi er i dag stolte over at kalde os selv 
”library people”.

Fredericia Bibliotek

Dokk1, Aarhus Aabenraa BibliotekGrue Bibliotek, Norge



Herning Bibliotek

Godt biblioteksdesign kommer ikke 
af sig selv. I en digital tidsalder,  
hvor bibliotekets rolle ændrer sig, 
skal der tænkes i nye baner. Vi 
har et stærkt team af indretnings- 
arkitekter, der er uddannet fra 
Det Kongelige Danske Kunstakade-
mis Skoler for Arkitektur, Design 
og Konservering (KADK), og som  
har specialiseret sig i biblioteksdesign. 
De står klar til at hjælpe med projekter 
i alle størrelser,  og er altid klar med 
spændende løsningsforslag.

Unikke biblioteksmiljøer
Vores arkitektteam ved, at farver, lys, 
design, aktiviteter og indretning har 
stadig større betydning for, hvordan 
brugerne oplever biblioteket. 

Udover at trække på virksomhedens 
brede produktsortiment indretter  
arkitekterne med en lang række spæn-
dende møbler, grafiske elementer  
og designer desuden individuelle 

løsninger, der understreger rum og 
funktion.

Fra idé til koncept
Det er en vigtig del af arkitekt- 
teamets arbejde at afdække  
bibliotekets behov. Dialog og  
sparring er det vigtigste redskab og 
kompetence. 

Vi er med fra idé til koncept og ser 
det som vores fornemste opgave 
at skabe det bedste bibliotek, hver 
gang vi arbejder med et projekt. Et 
effektivt bibliotek, hvor det er godt 
at være, og som man vender tilbage 
til, uanset hvilken brugergruppe 
man tilhører.
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INSPIRATION TIL GODT DESIGN


