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EN VERDEN AF MULIGHEDER

Kom ind og se Fumac’s univers af muligheder for spændende 

indretninger i det private såvel som i det offentlige rum.
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I Fumac har vi en årelang tradition for godt dansk mø-

belhåndværk siden grundlæggelsen i 1956. Idag har vi 

udviklet os til at være blandt de førende leverandører 

af erhvervsmøbler til det skandinaviske marked med et 

topmoderne produktionsapparat på mere end 18.000 

m2 beliggende under et tag i Vestjyske Vinderup. 

Udviklingen er sket som led i en tæt dialog mellem vore 

dedikerede medarbejdere, designere og vore loyale 

kunder med fokus på, at vor kunder får de rette møbler, 

i den rette kvalitet og til den rette tid - og det uanset om 

det drejer sig om få arbejdspladser eller projekter på 

mere end tusind arbejdspladser. Vi er altid dedikeret til 

at løse dine udfordringer!

Vi ser frem til at samarbejde med dig.

Med venlig hilsen

Tommy Jensen. Indehaver
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FUMAC,  
SWITCHSTOL

JAZZ ARKI+



Kravene til dagens arbejdsplads ændrer sig løbende. Fra storkontorer 

til mindre celleopdelte kontorer til behovet for fjern-arbejdspladser og 

hjemmearbejdspladser. Med Fumac finder du løsninger, som er tilpasset 

dine krav. 

 INNOVATIVE LØSNINGER

FRAMESTOL
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WORLD TIME SERVER…

PLANLÆG MØDER, VIDEOKONFERENCE MED KOLLEGAER, 

SAMARBEJDSPARTNERE OG KUNDER OVER HELE VERDEN. 

SPAR PÅ REJSEOMKOSTNING, FORPLEJNING OG TID....
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SWITCH MEDIA – en komplet serie videokonferenceborde designet af de 

prisvindende danske designere Busk+Hertzog. 

Bordene leveres i mange længder, bredder og udførelser.

SWITCH MEDIA



SE VIRKLIGHEDEN I ØJNENE
 

MØD DINE KUNDER UNDER BEHAGELIGE 

OG INSPIRERENDE FORMER.

GALLA

SWITCH EXECUTIVE
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Der er store besparelser at hente på virksom-

hedens budget ved at anvende videokonference 

til afholdelse af møder. Rejseomkostninger reduc-

eres drastisk, tidsforbruget - herunder spildtid-

en på at rejse - reduceres såvel som de generelle 

miljøbesparelser er til at få øje på. De danske de-

signere Busk&Hertzog har designet en meget  

fleksibel serie af møde- og konferenceborde til 

formålet: SWITCH MEDIA.

SWITCH MEDIA
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FORPLEJNINGSZONEN
 

EN GENNEMGÅENDE DESIGNLINIE TIL HELE VIRKSOMHEDEN 

- FRA DE ENKELTE KONTORER TIL MØDE- OG KONFERENCE SAMT 

LOUNGE OG KANTINE.

WHISPER

SWITCH



OPBEVARING, 
VORES SPECIALE

ARKI+

11



FUMAC, EN VERDEN I FARVER
12



Behov og ønsker kan let tilpasses med opbevaringsløsningerne fra Fumac. Der er 

standardløsninger - også selvom du selv vil designe det endelige visuelle udtryk. Det 

er en verden af farver - og muligheder!

ARKI+

JIVE
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JIVE

Med opbevaring og arkiveringsløsningerne fra 

FUMAC kan næsten alle dine behov for arkivering 

dækkes. Vælg imellem åbne eller lukkede reoler 

på sokkel, hjul, ben eller vægmonterede. Vælg en 

passende indretning til skabets individuelle rum 

- og vil du lege yderligere med detaljer som greb 

og farver - er der muligheder for dette. FUMAC har 

mere end 55 års erfaring i fremstilling af funktionel 

arkivering.
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ARKI+

DIT BEHOV ER FLEKSIBELT
 

OG VI HAR DEN FLEKSIBLE LØSNING TIL DIG!
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GIVE US A CALL 
TIL LOUNGEOMRÅDER, FORDYBELSESZONER

 ELLER UFORMELLE MØDEOMRÅDER - 

FUMAC HAR LØSNINGEN.

CALL

CALL er en serie af runde ottomaner/puff, som 

kan leveres i flere størrelser og i et utal af farver. 

Mulighed for at tilvælge integrerede arbejdsborde i 

hvid højtrykslaminat. Med den runde form, som ikke 

er retningsbestemt, er det en leg at indrette med 

Call. Alle ottomaner/puff er monteret på en elegant, 

skridsikker kromring. Design: Busk&Hertzog.
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FRAME
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LEARNING BY DOING!
 

ARBEJDSBORDE MED INTEGRERET 

HØJDEJUSTERING.

Til intern og ekstern undervisningsbrug og fleksible møderum, 

finder du muligheder med FRAME serien fra FUMAC. Stabile, 

højdejusterbare borde i mange størrelser giver de optimale 

muligheder for at finde løsninger til netop dit behov. 

FRAMESTOL
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Med Fumac skrankeløsninger dækkes behovet for enkle uni-

versalløsninger til større, fleksible modulopbyggede løsninger 

inkl. skrankeløsninger, hvor både arbejdspladser og opbevaring 

er integreret. Skrankeløsningerne TEMPO, COVER og FOCUS er 

designet af Busk&Hertzog.

STOL COVER

TEMPO



EN MODTAGELSE 
I SÆRKLASSE

 
DET FØRSTE INDTRYK AF DIN 

VIRKSOMHED ER UVURDERLIGT

FOCUS
21
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FRA IDÉ 
TIL VIRKELIGHED

 VISUALISER DINE IDEER 

MED FUMAC
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Beslutningsprocessen for dine kunder kan 

være nok så kompliceret, men jo mere du kan 

tydeliggøre dine ideer for kunden, jo bedre er 

du stillet i beslutningsprocessen.

Du kan visualisere dine indretningsforslag med 

Fumac. Vi tilbyder fri adgang til vort komplette 

bibliotek af dwg-filer, som du enten kan an-

vende i dit AutoCad system eller anvende i det 

frit tilgængelige pCon.planner.

Sortimentsbiblioteket bliver løbende opdateret, 

og den seneste version kan hentes fra vort 

website: www.fumac.dk 
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winner 2009

Unik, prisbelønnet konferencestol til den kræsne bruger. Kopstykket 

(ryggen) er formet af kun eet stykke træ og drejet ergonomisk for at give 

mange timers behagelig siddekomfort. Design: Busk&Hertzog.

GALLASTOL


