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Fleksibilitet og mobilitet 
Vi tænker detaljen ind i helheden – 

Den er med til at skabe rummet og 
rammen for et godt arbejdsmiljø

    INDHOLDSFORTEGNELSE
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Rum og Rammer for  
mennesker:
Med passion for møbler, in-
dretning og design hjælper vi 
visomheder, arkitekter og private 
kunder med at skabe deres egne 
rum og rammer. 

Standardmøbler
PlusINDRETNING sælger anerk-
endte danske og internationale 
møbler, lamper og tæpper. Vi har 
i dag kunder i hele Danmark. Sær-
ligt fremtrædende er indretninger 
som: Den Sorte Diamant (Det Kgl. 
Bibliotek), Kromann Reumert, 
Operahuset i København, Kunst-
museet ARoS, LETT Advokatfirma 
samt indkøbsaftale med Aarhus 
Kommune.

Specialmøbler
Når standardsortimentet ikke ræk-
ker, laver vi selv fortsættelsen. Vi 
har egne arkitekter, vi designer og 
udvikler selv modeller i 3D, byg-
ger prototyper og vare-tager den 
endelige produktion. 

På den måde er vi sikre på at få 
den kvalitet og den fleksibilitet, 
som vi og kunden ønsker. 

I samarbejde med førende dan-
ske arkitekter udvikler vi løbende 
vores eget sortiment indenfor kon-
tormøbler til indretning af liberale 
erhverv, produktionsvirksomheder, 
butikker, klinikker og private hjem.

fektiv og kreativ sparringspartner. 

Møbelhus
Besøg vores flotte 700 m2 store 
møbelhus, og bliv inspireret i vores 
showroom. 

Her er der rig mulighed for at 
opleve og afprøve vores produk-
ter samt få en fremvisning i vores 
snedkeri som ligger i samme hus. 

Miljøpolitik
Vi stiller i dag krav til vores under-
leverandører omkring miljødekla-
rationer for alle anvendte produk-
ter, idet en ansvarlig indstilling til 
miljøet og de ansatte er en væsen-
tlig grundpille i firmaets politik. 

Køkken & Bad
Et køkken skal fremstå som et 
smukt møbel - særligt når det ikke 
bruges.  
Køkkenet er en integreret del af 
boligen og skal fungere i både 
med- og modspil med omgiv-
elserne. Bag facaden ligger alle de 
brugsmæssige og tekniske funk-
tioner. 
For plusINDRETNING en selvføl-
gelighed, men også en væsentlig 
kompetence.

Styrkelse
Vi har undergået en total foran-
dring på alle vores processer, fra 
salg til vores produktion, hvilket 
gør at vi i dag fremstår som en ef-

VELKOMMEN TIL PLUSINDRETNING 
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2 delt alu farvet stel.
Bordpladeform: Trekløverbord. 

Mål: L:200 x W:115 cm. Ahorn
(Trekløver opstilling består af 3 stk. borde)

2 delt alu farvet stel. 
Bordpladeform: Firkløverbord. 

Mål: L:192 x W:112 cm. Ahorn
(Firkløver opstilling består af 4 stk. borde)

2 delt alu farvet stel. 
Bordpladeform: Rektangulær. 

Mål: L:180 x W:900 cm. Ahorn

2 delt alu farvet stel. 
Bordpladeform: Mavebue. 

Mål: L:200 x W:110 cm. Ahorn

2 delt alu farvet stel. 
Bordpladeform: Mavebue. 

Mål: L:180 x W:90 cm. Ahorn

2 delt alu farvet stel. 
Bordpladeform: Mavebue. 

Mål: L:160 x W:90 cm. Ahorn

PlusINDRETNING præsenterer   
vores sortiment af hæve-sænke 
borde fra vores danske samarbejd-
spartner OMANN 

OMANN hæve/sænkeborde
PlusINDRETNING leverer bordseri-
er Orient fra OMANN

Orient serien omfatter arbejds- 
og konferenceborde samt reoler 
og skuffe-elementer som alle er 
udført i en eksklusiv kvalitet.

OMANN Orient
Hæve-sænkebords serien 
bestående af 22 forskellige bord-
plade-udformninger.

Alle bordplader leveres i 19 mm. 
MDF med affaset kant.
Finer leveres i bøg eller ahorn. 
Laminat leveres i  koksgrå, 
mellemgrå, bøg eller ahorn, hvid 
eller sort med sort kant.
Linoleum leveres i sort ligeledes 
med sort kant

Stellet leveres som standard i alu, 
sort og hvid.
Leveres også i krom og mat krom 
mod tillæg.

Højdejusteringen:
2 delt: 69 - 120 cm. 
3 delt: 64 - 128 cm. 

OMANN Miljøprofil
I det daglige med træ, er respekt 
for miljøet og glæden ved naturen 
indbygget. De bestræber sig på - 
både ude og hjemme - at belaste 
miljøet mindst muligt.

De indkøber kun første-klass-
es råvarer fra miljø-mæssigt 
bæredygtige skove og plantager, 
og er samtidig hele tiden bevidste 
om at producere mest ansvarlig. 

Eksempelvis bliver alle Omann 
produkter lakeret med UV 
akryllak, der udmærker sig ved 
ikke at indeholde tungmetaller,  
formaldehyd, opløsningsmidler 
etc. Men et er sikkert: OMANN vil 
end ikke overveje at gå på kompro-
mis med den eksklusive kvalitet. 

SKRIVEBORDE - OMANN
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PlusINDRETNING leverer eksklusiv 
reolserie fra Cube i to forskellige 
udgaver. 

Reolerne er udført i en eksklusiv 
kvalitet og muligheden for, at til-
passe kundens individuelle behov.
Løsninger, så som skuffer, hænge

mapper, låger, glaslåger og jal-
ousilåger mm.

Reolerne kan monteres med hjul, 
ben eller sokkel. Ydermere er der 
også mulighed for vægophæng.
Leveres i finer, laminat og højglans 
laminat.

QUADRO: 
• Reoler i 16 mm. plader
• Kan også anvendes som fritstående rumdeler  
• Leveres med laminat eller finer på bagbeklædningen
• Mulighed for sokkel, ben, hjul eller vægophæng
• Mange indretnings og kombinations -muligheder
• Fås med laminat plader med 2 mm ABS-kant, eller finerede plader med massiv 

trækant
• Skuffesektioner og udtræksskab tilbydes i de samme laminater og finer

Fleksibilitet og mobilitet
Vi tænker detaljen ind i 
helheden – 

Den er med til at skabe 
rummet og rammen

OPBEVARING - CUBE

MOSAIK: 
• Reoler i 20 mm. plader
• Alle moduler leveres med laminat eller finer på bagbeklædningen
• Kan anvendes som rumdelere
• Skuffesektioner er udført i samme materialeholdning som ved Mosaik reoler
• Af understøtning fås: Sokkel, hjul, ben eller som vægophæng
• Mange indretnings og kombinations -muligheder.
• Fronterne på reolen fås som følgende: Låger, glaslåger, jalousilåger, skuffer eller 

hængemapperammer
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BLACKBOX workdesk
PlusINDRETNING præsenterer 
vores eget sortiment af hæve-
sænke borde udviklet i samarbe-
jde med en af Danmarks førende 
arkitekter: 
Lars Vejen / shldesign. 

Klassisk enkel design med et twist. 
Kun den bedste kvalitet og hånd-
værk bruges til at skabe lang-
varige, bære-dygtige produkter til 
glæde for både bruger og miljø.

Blackbox workdesk findes i  
forskellige versioner. 
Bordplader i fiberbeton og massiv 
bambus eller det klassiske tra-
ditionelle bordplade i MDF med 
finertræ, linoleum eller laminat.
 
Alle typer er kombineret med en 
pulverlakeret stålramme. Kabel-
gennemføring direkte i bordpladen 
som passer til en eventuel

integreret bordlampe. 

I samarbejde med førende dan-
ske arkitekter udvikler vi løbende 
vores eget sortiment indenfor kon-
tormøbler til indretning af liberale 
erhverv, produktionsvirksomheder, 
butikker, klinikker og private hjem.

Sortimentet bygger på vores 
mangeårige erfaring fra markedet, 
vores passion for især 

Italiensk design og de nyeste 
tendenser indenfor ergonomi, 
funktion og materialer.

I forbindelse med udvikling 
holder vi fokus på bære-dygtighed 
i materialevalg, energiforbrug og 
bortskaffelse.

Mål:  B80xL160 cm
 B90xL180 cm
 B100xL200 cm

SKRIVEBORDE - BLACKBOX workdesk

Design: Lars Vejen / shldesign
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PlusINDRETNING præsenterer 
vores egen kollektionen  af opbev-
aring, udviklet i samarbejdet med 
et af Danmarks førende arkitekter 
Lars Vejen / shldesign

BLACKBOX storage 2.0
Den mobile opbevaringsenhed er 
en videreudvikling af den oprindel-
ige BLACKBOX storage.
Fås i hvid letlaminat, med sorte 
PVC kanter. Fås med enten to eller 
fire hylder, som åben reol eller 
med to skydedøre.

BLACKBOX tower 2.0
Den personlige opbevaringsenhed 
BLACKBOX tower, er fantastisk til 
at kombinere opbevaring samtidig 
med at have en rumdelende funk-
tion.
Fås i hvid letlaminat, med sorte 
PVC kanter.

OPBEVARING - BLACKBOX storage 2.0 & BLACKBOX tower

Design: Lars Vejen / shldesign

BLACKBOX storage 2.0
Mål: H118xD41xB90/180cm

BLACKBOX tower 2.0
Mål: B41xD90/80cm
Invendig dybde: 33cm
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K2 Table
Unik hæve-sænke bord.  
Bordplade i sort linoleum eller 
hvid laminat.
Kanter med sort linoleum eller 
sort/hvid malet.
Stel i sort eller hvid lakeret
med integreret kabelbakke.

Tilvalg:
Linoleum og laminat i  
andre farver

Leveres i mål: 

• 80x160 cm
• 90x180 cm. 
• 100x200 cm.

SKRIVEBORDE - K2 Table

 Design: Friis & Moltke Design

Vi kan godt li´ den 
lidt skæve vinkel 
til tingene 
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SKRIVEBORDE - K2 Screen

K2 Screen
Forskydning af akustikskærmen giver et anderledes og skiftende udtryk, inspireret af lågerne på K2 
Depot. På denne måde vil bagsiden på skærmen overfor, til dels også blive aktiveret når bordene står i 
grupper.
Skærmen er i  12 mm MDF med 2x10 mm skum. 
Mål: H54xL109 cm. 
Polstring: Medley, Fame, Crisp, Europost, Interglobe,, Remix, Hallingdal, Steelcut Trio 2, Scuba, COM
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BLACKBOX TOWER 2.0
Den personlige opbevaringsenhed BLACKBOX tower, er fantastisk til at kombinere 
opbevaring samtidig med at have en rumdelende funktion.
Fås i hvid letlaminat, med sorte PVC kanter.

Design: Lars Vejen / shldesign

OPBEVARINGSBAKKE 
Med 1, 2 eller 3 fag. Malet stål i farven sort eller alu. Monteres under 
bordpladen. Fuldt udtræk til opbevaring af skriveredskaber, papir, mm. 

1 fag: B:42 cm D:27,5 cm H:4,3 cm. 

OPBEVARINGSBAKKE 
Med 1, 2 eller 3 fag. Malet stål i farven sort eller alu. Monteres under 
bordpladen. Fuldt udtræk til opbevaring af skriveredskaber, papir, mm.

OBS: Kan ikke benyttes ved borde med midterstillet mavebue
2 fag: B72 cm D27,5 cm H4,3 cm. 
  
OBS: Kan ikke benyttes ved borde med midterstillet mavebue
3 fag: B:104 cm D:27,5 cm H:4,3 cm.

CPU-HOLDER
Elegant og stabil cpu-holder til desktoptower-cpu. 
Let montering under bordplade eller i drejelig ophængsbeslag. 
Let højde og bredde justering. leveres i farverne sort og alu.
Leveres i tre forskellige størrelser.
Lodret 2001: Bredde 70 til 230 mm. Højde 300 til 600 mm
Lodret 2001 Mini: Bredde 50 til 160 mm. Højde 250 til 450 mm
Lodret 2001 Mikro: Bredde 30 til 100 mm. Højde 175 til 310 mm

K2 Screen
Forskydning af akustikskærmen giver et anderledes og skiftende udtryk, inspireret 
af lågerne på K2 Depot. På denne måde vil bagsiden på skærmen overfor, til dels 
også blive aktiveret når bordene står i grupper.
Skærmen er i  12 mm MDF med 2x10 mm skum. 
Mål: H54xL109 cm. 
Polstring: Medley, Fame, Crisp, Europost, Interglobe,, Remix, Hallingdal, Steelcut 
Trio 2, Scuba, COM

TILBEHØR TIL SKRIVEBORDE
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OPBEVARING - K2 Depot

K2 Depot
Unik og fleksibel opbevaring
Sort soft-coated let-laminat med 
og uden skydedøre

Dørene fås som følgende: Sort 
softcoated let-laminat, gul, OSB, 
basalt grå, signal grå, sort og grå/
grøn (fås dog også i custom-colors)

Mål: 
2 fag:
• D36xL180xH72 cm.
3 fag:
• D36xL180xH109 cm.
 
Sokkel i sort soft-coated let-lami-
nat, 80 mm.
Ben i sortmalet stål, 80 mm.

 Design: Friis & Moltke Design

Udlev den  
kreative proces
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K2 Meeting 
Unik mødebord med bordplade i 
sort linoleum eller hvid laminat.
Kanter med sort linoleum eller 
malet.
Stel i sort eller hvid lakeret.

Tilvalg:
Linoleum og laminat bordplader 
i andre farver
Stel i rustfrit stål. 

Leveres i følgende mål:
• 80x140 cm.
• 80x180 cm.
• 100x200 cm.
• 100x240 cm.
• Ø120 cm.
• Ø150 cm.
• Ø180 cm. 

Lounge borde
• Ø90 cm
• 120x60 cm.

MØDEBORD - K2 Meeting/K2 Seat

K2 Seat
Puf til siddepladser. 
Mål: H47 cm, Ø40 cm.

Polstring:
Medley, Fame, Crisp, Europost, 
Interglobe, Remix, Hallingdal, 
Steelcut Trio 2, Scuba, COM
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BÆNK - K2 Eating

K2 Eating
Bord/bænke sæt med sort-
malet base og kanter.
Top i linoleum eller laminat.

Bord: B80xH72 cm
Bænk: B40xH46cm
Leveres i 3 forskellige 
længder:
120, 160, 200 cm

Sættet består af:
2 bænke og 1 bord

Skanderborg Gymnasium
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SKOLEMØBLER - K2 Chair

K2 Chair
Stolen fås med stel i sort 
pulverlakeret eller forkromet 
11mm tråd.  Sæde og ryg 
i sortbejdset ask, eg eller 
polstret.
Mål: H80/49xB43xD48cm

Både K2 Chair og K2 Note er 
superstablere og kan pakkes 
sammen til kompakte enhed-
er hvis der skal skabes plads. 
Tilsammen udstråler sættet 
en smuk og yderst funktionel 
duo.
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UNDERVISNING

RANDERS+RADIUS - Pure 
Pure stolen er præget af klarhed 
og ultimativ anvendelse af pur-
gummi materialets skulpturelle 
muligheder. Gennemtænkt er-
gonomi og funktionalitet!
Bordet er i kompaktlaminat 
svæver elegant over det stringent 
formede stel. I designkonceptet 
indgår muligheden for at vælge 
bordben i farver, der matcher 
Pure-stolenes sæder og rygge.

PLUSINDRETNING - K2 Note
Bordet fås i forkromet eller 
pulverlakeret 14mm tråd, med 
bordplade i sort HPL eller lami-
nat på MDF med ABS kanter.
Mål: H73xB48xD65cm

ENGELBRECHTS - Foldit
Foldit er skabt til at forsvinde, men 
ligner noget, der gerne må blive. 
Et foldebord med alle foldebor-
dets fordele: Klappe sammen, 
stuve af vejen og hive frem igen 
på sekunder. Men uden dets 
begrænsninger, hvad stabilitet og 
forarbejdning angår. Og tilført en 
stribe funktioner, der forlænger 
dets rækkevidde med overskud og 
selvfølge.
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K2 TANK & K2 TALK

K2 Talk
Café-og højbord. Et udtryksfuldt ståbord, ca-
fébord eller højbord, der helliger det klassiske 
bukkebords ydmyge principper om enkelthed og 
ærlighed. 

K2 Talk fås standard i to udgaver: I hvid med hvid-
malet stel og top i hvid laminat, eller i sort med 
sortmalet stel og top i sort linoleum.

Mål:  60x120cm
 60x180cm

K2 Tank
Opbevaringsenheden der udover opbevaring 
kan have en rumdelende funktion evt. i et åbent 
kontorlandskab.
K2 Tank fås standard i to udgaver, alle med korpus 
i sort softcoated let-laminat. 

Dørene fås som følgende: Sort softcoated let-lam-
inat, gul, OSB, basalt grå, signal grå, sort og grå/
grøn (fås dog også i custom-colors)

Mål: H115xB41xD80/90cm
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OPBEVARING - MONTANA

MONTANA CO16
Indretning til det professionelle kontor.
Montana CO16 er et indretningssystem, der 
lever op til kravene til fleksibel indretning på det 
moderne kontor. Modulerne er udført i 16 mm 
MDF, og der findes 13 grund-moduler, der kan 
indrettes efter behov med: hylder, skillevægge, 
låger, skuffer og hængemappeskuffer. Benyt Mon-
tanas farvepalet til at udtrykke din firmaprofil. 
Modulerne kan bruges til personlig opbevaring 
ved arbejds-pladser eller fungere som rumdelere 
i et dynamisk kontormiljø. Montana CO16 er det 
ideelle opbevaringssytem til A4-mapper og andre 
DIN-formater.

MONTANA
Montana er - made by you.
Montanas reolsystem består af 42 grund-moduler, 
der kan indrettes efter behov. Hovedmodulet er 
69,6 x 69,6 cm, og alle øvrige moduler er afledt af 
dette. 
Grundmodulerne findes i fire dybder: 20, 30, 38 
og 46,8 cm. Tag udgangspunkt i et grundmodul 
eller i et af de 216 eksempler på indrettede 
reolmoduler og realiser din personlige idé med 
skillevægge, hylder, låger, skuffer, bakker, led-lys 
eller……
Montana har også otte TV hi-fi moduler til det 
moderne ”home entertainment center”. 
Modulerne er udstyret med kabelmagasin
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LOUIS POULSEN - Winkel
Armaturet udsender et direkte og retningsbestemt lys. Armaturets mekaniske funk-
tion giver stor fleksibilitet. IT-dæmp på armaturhovedet giver let adgang til styring 
af armaturet. Et let diffuseret lys fra LEDen giver et behageligt og præcist arbejdslys 
uden dobbeltskygger. Gasfjedre sikrer en behagelig og let mekanisk bevægelse af 
arm. Armaturet kan fås med en elller to arme.

LUXO - Air  
AIR lampen leveres med den seneste LED teknologi, og giver et varmt og behageligt 
lys. Lampen bruger kun 10 watt total. Du behøver aldrig igen at skifte lyskilde. Fås i 
sort, aluminiumsgrå og hvid. Inkl. lyskilde LED. 

BORDLAMPER

LUXO - Ovelo
Med sit unikke design vil denne lampe skille sig ud i ethvert kontormiljø.
 Den har et godt lysudbytte, fjederafbalanceret arm, lang rækkevidde og stor flek-
sibilitet. Benytter moderne dæmpbare dioder med et samlet forbrug på kun 6W. 
Ovelo slukker automatisk efter otte timer for at spare energi. 
Fås i hvid, sort og aluminiumsgrå.

LUXO - Ninety
Ninety er verdens mest energieffektive ergonomiske arbejdslampe. Den bruger kun 
6W og giver et klart, varmt lys med meget god farvegengivelse. Ninety er designet 
til at holde i 25 år ved normal arbejdsbrug eller mere end 5 år ved konstant brug. 
Du behøver aldrig at skifte lyskilde igen. Ninety har dæmp. Fås i hvid, sort, alumini-
umsgrå. Inkl. lyskilde LED (Dioder) med bordfod eller bordindsats.

JJ - Design af Jac Jacobsen
Den blev oprindeligt lanceret i 1937, er en designklassiker, som vi nu tilbyder med 
moderne LED lyskilde teknologi. Unikt design, lysteknisk formåen og en fleksibel 
fjederafbalanceret arm har skaffet lampen en plads blandt verdens klassikere. 
Farve: Mat grå, sort samt blank hvid, sort. Med en LED lyskilde kan der spares op til 
80% på energien. Lysstyrken er tilsvarende en 60/80W glødelampe med en levetid 
op til 30.000 timer, over 5 gange længere end standard Energy Saver; 20 gange 
længere end glødepære - og så er den kun på 10W. JJ. leveres i stor model med 
bordfod eller klemme og lille model kun med bordfod
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ALMEN BELYSNING

PH - 2/1
Lampen er designet ud fra princippet om et reflekterende treskærmssystem, som 
er baseret på en logaritmisk spiral, hvor lyskildens brændpunkt er placeret i spi-
ralens centrum. Det mundblæste trelags opale glas, som er blankt på ydersiden og 
sandblæst på indersiden, udsender et blødt og diffust lys.

FLOS - Skygarden
Lampen er opsigtsvækkende med en smuk stuk lignende indre. Lampen er en 
halvkugleformet, støbt i gips diffuser, med et overvældende indre af hvide ro-
mantiske blomsterornamenter.  Skygarden giver et fint diffust lys, der hygger over 
spisebordet eller sofabordet.
Lampens ydre overflade kan fås som følgende: rust, blank sort, blank hvid eller mat 
guld. 
H30xØ60cm

Northern Lighting - Scheisse
Scheisse er en stor pendel. Scheisse er en blanding af kunst og industrielt design, et 
eksperiment med lys og skygge samt positive og negative former. Scheisse skaber 
et særskilt skygge og skulptur. Lampens henseender svarer til den traditionelle 
glødepære, der med sit varme lys og god farve har givet lys til vores husholdninger i 
så mange år.
Scheisse fra Northern Lighting. H / B: 60 cm / 58 cm
Ledningslengde 2,0 meter.

LUCEPLAN - Queen Titania Pendel
Hypermoderne loftshængelampe. Kan skifte farve ved hjælp af farvefiltre. En spæn-
dende lampe, der ser vidt forskellig ud afhængig af vinklen, man iagttager den fra.

Farver i gul, grøn, lys blå, violet og rød.Materiale
Aluminium og stal. Lyskilde: (E27), 2x250 Watt
Størrelse:H: 16 cm. B: 140 cm.

GUBI - Pedrera
Pedrera serien er oprindeligt tegnet i 1950’erne til arkitekten Gaudi’s berømte ‘Casa 
Milá’ i Barcelona. En eventyrlig sandstensbygning, hvis kælenavn var LA PEDRERA 
(Spansk for ‘Stenslottet’). Serien Pedrera indeholder en gulvlampe, pendel og bord-
lampe. Lamperne er fremstillet i pulverlakeret metal i flere farver og har en fantas-
tisk lysreflektion med de små runde huller. Let og elegant design. 
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AKUSTIK

K2 - Screen
Forskydning af skustikskærmen/skærmvæggen giver et anderledes og skiftende 
udtryk, inspireret af lågerne på K2 Depot. På denne måde vil bagsiden på skærmen 
overfor, til dels også blive aktiveret når bordene står i grupper.
Skærmen er i 12mm MDF med 10mm skum.
Mål: H54xL108cm
Polstring: Medley, Fame, Crisp, Europost, Interglobe, Remix, Hallingdal, Steelcut 
Trio 2, Scuba, COM.

BUZZISPACE - BuzziHood
Den BuzziHood fungerer ligesom BuzziBooth, giver en akustisk cocon du kan hænge 
på væggen. Når du er ‘i Hood’ du kan besvare telefonen i fred i støjende omgivelser 
Det kan installeres overalt og vil lysne op i kontoret. Du kan også benytte den som 
PC-station, ved at benytte det lille tastaturbord der bestilles seperat. 
Farver i Anthracite, EcoBrown, StoneGrey, Lime, OffWhite, Orange, Pink, Red, Light-
Blue. 

GLIMAKRA - WANNABETREE
De moderne åbne kontormiljøer skaber kortere afstande i arbejdsgangen og frem-
mer effektivitet, men der kræves næsten altid en form for rumopdeling for at rum-
met fungerer optimalt. 
Wannabetree er lydisolerende skærmvægge, som fås i 3 forskellige varianter og 5 
farver. Orange, blå, rød, grøn, grå, hvid, gul og sort.
Skærmvæggene kan kombineres på utrolig mange måder.

Mål:H.208,5 x B.123,5 cm. / H180 x B.111,5 cm. / H.141,5  x B.107 cm.
Leveres også som vægmontering. 

OFFECCT - Soundwave
Offecct har udviklet en akustik og skærmvæg der er anderledes på den fede 
måde. Man vælger selv sine “firkanter”, og sætter dem sammen som man 
har lyst. Derved kan man skabe en sjov og anderledes, personlig skærmvæg, 
med en masse farver - alt efter hvad man lige føler for.

K2 - Wall
K2 Wall er i naturlig familierelation til K2 serien, specielt K2 Screen, som er 
tankerne bag udarbejdelsen af K2 Wall.
K2 Wall er ligesom resten af K2 serien rene linier, stringent design, men stadig 
yderst funktionelt.
K2 Wall kan afhjælpe støj og have en rumdelende funktion i et åbent kontorland-
skab. Skærmvæggen fås i forskellige farver, og man kan derfor mikse og matche et 
sjovt farvespil. 

K2 Wall
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CAFÉ & KANTINE BORDE

FRITZ HANSEN - Ice
Ice bordet kendetegnes ved 
samme gode egenskaber som Ice 
stolen. 
Det er let og stabelbart - og kan fås 
til udendørs brug. 
Den stærke sammenhæng mellem 
bord og stol skaber en naturlig 
serie. 
Bordpladematerialet er kompak-
tlaminat og fås i 3 farver. Alu-
miniumstellet og benene er på Ice 
bordene “satinmat”.

Farve (bordplade):
Mørkegrå, lysgrå og hvid. 
Mål: 79 x 138 cm. 

ENGELBRECHTS - Foldit
Foldit er et elegant foldebord. Det 
er et fleksibelt, funktionelt og gen-
nemarbejdet design. 

Et foldebord, som ikke ligner 
et foldebord, men som bevarer 
foldebordets fordele: klappe sam-
men, stuve af vejen og hive frem 
igen på sekunder. Foldit er udført 
i letvægts-møbelplade med enten 
linoleum eller laminat og under-
stellet er blank-forkromet stål. 
Særdeles stabil konstruktion, 
hvilket også gør denlet at betjene.

RANDERS+RADIUS - Must 
Med udgangspunkt at forene 
styrke, skønhed og komfort i ét er 
det en komplet møbelserie med 
både stole og borde til eksempelvis 
kantiner,  
cafeer, opholdsarealer samt under-
visnings- og møde-lokaler. 

Bordpladerne findes i bøg, birk, lys 
grå, birke- eller bøge laminat. 

Stellet til både stole og borde kan 
bestilles i lakeret eller som fork-
romet.
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CAFÉ & KANTINE STOLE

PlusINDRETNING - K2 Chair
K2 Chair er designet af Friis & Moltke Design, og er en nyfortolkning er deres 6000 
stol. Stolen fremstår i et let og smukt design. Desuden er stolen superstabelbar, så 
den kan pakkes til kompakte enheder hvis der skal skabes plads.
Stolen er brugbar til både skole-, møde- eller konferencebrug. Stolen står som en 
stærk duo sammen med K2 Note.

Mål: H80/49xB43xD48

PIIROINEN - Flakes 2.0
Denne stol har samme enkle og tidløse design som den oprindelige håndlavet 
glasfiber version fra 2005, men er nu sprøjtestøbte genanvendeligt polypropylen. 
Designet er lidt op skaleret til at give ekstra rygstøtte og komfort, særligt vigtigt for 
applikationer såsom mødelokaler, restauranter.

RANDERS+RADIUS - Pure
I et originalt design præget af klarhed og ultimativ anvendelse af pur-materialets 
skulpturelle muligheder, byder PURE-stolen ikke blot på gennemtænkt ergonomi og 
funktionalitet men også på en eksklusivitet, der ikke normalt ses i dette segment. 
DEn behagelige silkebløde overflade på det markante sæde og på den kurvede ryg, 
kombineret med de inspirerende muligheder for valg af farver, gør stolen til noget 
helt ekstraordinært, både med hensyn til brugerkomfort, og som visuel oplevelse.

Mål: H79/46xB50xD49cm

ENGELBRECHTS - Chairik
En enkel og bekvem siddeplads for et publikum, der kommer og forsvinder igen. En 
mødestol for de magelige, barstol for de ophøjede eller skalstol for de økonomiske. 
På meder eller ben. Med og uden armlæn, med og uden skriveplade. Læderbetruk-
ket, polstret eller i kulør efter humør. Chairik kan du få, som du vil have den. 

Leveres også som barstol

RANDERS+RADIUS - Must
MUST stolen findes i mange farver og kan give kulør til arbejdspladsen. 
Det skaber oplevelse og velvære for medarbejderne. 
MUST stolen fås i birk, bøg, kirsebær, valnød – alle kan polstres.  
Hertil kommer 9 bejdsede farver. Stolen fås med- og uden armlæn samt med 
skriveplade.



plusINDRETNING          Frederiksdalvej 8          DK-8940 Randers SV          www.plusindretning.dk          T +45 8711 4010          info@plusindretning.dk

23
CAFÉ & KANTINE STOLE

ARPER - Catifa 46
Catifa 46 Kollektionen består af talrige modeller og varianter. 
Skallen er udført i dobbelt - krumme krydsfiner, som ens farvet eller to farvede 
polypropylen og kan også polstres med læder eller stof. 
Stellet leveres i krom, satin krom, rustfrit stål eller aluminium med 4- ben eller 
meder. 

Leveres også som barstol og som laungestol

MUUTO - Visu
Personlig fortolkning af den evigt relevant krydsfiner stol.
Stolen fås i hvid, sort, grå, grøn, gul, lyserød - også med stel i den valgte farve. Sto-
len kan også fås med stel i rustfri stål og skallen i eg. Hvis man ønsker polstring fås 
stolen i sort stel med Field 132, Field 142 eller Steelcut Trio 195 - eller med grå stel 
med Field 932 eller Steelcut Trio 195.

Mål: H80,5/44xB45,5xD50cm

FRITZ HANSEN - Nap
Stolen fås i to udgaver, med og uden armlæn. Stolen kan stables i 8 enheder ad gan-
gen med eller uden armlæn. Skallen er formstøbt af gennemfarvet nylon og stellet 
er forkromet stål eller pulverlakeret stål i farver som til skallen.

Alle varianter fås i fire forskellige farver: Mike White, Butter Yellow, Papper Grey 
eller Coffee Brown. 

HAY - ABOUT A CHAIR
Ideen bag stolen, har været at udvikle en stol med iøjnefaldende enkelhed En stol, 
der fungerer lige så godt rundt om spisebordet, som omkring et mødebord, i en 
kantine eller på kontoret. Designeren Hee Welling har nået et højere niveau i kom-
bination af form funktion komfort detaljer og æstetik.

Fås i hvid og sort med stål ben i samme farver
Leveres også med stel som 4 benet i enten sortbejdset eller natur.

RBM - ANA
Meget stol for få penge. RBM Ana er en storsællerter, som møblerer aulaer, messel-
okaler og cafeterier rundt om i Norden, ikke bare i Danmark. 
Det enkle, stilrene design i kombination med det ergonomisk udformede sæde gør 
stolen til en klar favorit, som kan gentages i det uendelige. 
Stolene er nemme at placere i rækker og lette at stable. Skal af plast (polypropylen) 
på stålrørsben. Mange farver. Skriveplade som tilbehør.
Kan delpolstres på sæde og ryg i mange forskellige design.
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MØDEBORDE

PlusINDRETNING har et stort sorti-
ment af mødeborde og møde-stole 
der hver især kan kombineres og 
sammensættes på kryds og tværs.

Vores arkitektafdeling tilbyder 
at udarbejde forskellige løsn-
ingsforslag for at give det bedste 
udgangspunkt for købsbeslutning 
til et møde, undervisning eller kon-
ferencelokale. 

Vi hjælper gerne dig med den helt 
rigtige beslutning af valg af

inventar og indretning.

Specielle mødeborde
PlusINDRETNING kan udarbejde 
special udformet mødeborde i 
alverdens forskelligematerialer og 
farver. 

Rummets form kan ofte give an-
ledning til anderledes tænk-ning 
og bedre pladsudnyttelse. 

Det kunne også være behov for 
Indbygning af IT i bordpladen eller 

Hos PlusINDRETNING ser 
vi det som vores 
fornemmeste opgave 
at skabe rum og 
rammer for mennesker

– at skabe grobund 
for kreativitet og 
begejstring.

FRITZ HANSEN - T-NO.1
Bordet er designet af Todd Bracher 
som her har ramt en ny klassiker.

Bordpladerne er udført i hvid lami-
nat, hærdet glas eller finer i lys eg, 
ahorn, vanød eller sort ask, med 
kant i de respektive træsorter. 
Stellet er enten højglans-poleret 
aluminium eller sort pulver lak-
eret. 
Mål: B:100 x L:280 cm.

Stolen er Oxford ligeledes fra Fritz 
Hansen

ERIK JØRGENSEN - EJ 205
Runde borde i 3 størrelser eller kon-
ferencebord, som matcher EJ 205 
Flamingo stolen.

Små runde og firkantede borde le-
veres i hvid pigmenteret ahorn eller 
kirsebær, hvid massiv laminat samt 
sofabord i 10 mm. hærdet glas.
Store konferencebord leveres i sort 
MDF med laminat eller finer mod 
tillæg. Stel i rustfrit stål.

Stolen er EJ 205 Flamingo
ligeledes fra Erik Jørgensen



plusINDRETNING          Frederiksdalvej 8          DK-8940 Randers SV          www.plusindretning.dk          T +45 8711 4010          info@plusindretning.dk

25
MØDEBORDE

K2 - Meeting
Unikke mødeborde med bordp-
lade i sort linoleum eller hvid lami-
nat. Kanter med sort linoleum eller 
malet. Stel i sort eller hvid lakeret.
Tilvalg: Linoleum og laminat bord-
plade i andre farver.

Leveres i følgende mål:
80x140cm
80x180cm
100x200cm
100x240cm
Ø100cm
Ø120cm
Ø150cm
Ø180cm

RANDERS+RADIUS - Rail bordet 
Bordserien tilbyder et bredt udvalg 
af pladestørrelser og former – alle 
med koblings-beslag, kabelbakker 
og frontplader. 

På alle bordtyper kan benene 
hurtigt og enkelt afmonteres og 
fastclipses under bordpladen - 
hvorefter bordet fylder mindre 
end 1/10 af normalt.

Alle monteringsfunktioner sker 
helt uden brug af værktøj.

HAY
Bordet består af “løse” savbukke 
og en bordplade, der kan leveres 
i forskellige størrelser. Bukkene 
skrues på bordpladen, og derved 
har man sit bord.
Bordpladen er i linoleum, der 
er ret umulig at lave ridser eller 
pletter på. Et helt stilrent bord der 
passer ind i de flestes hjem.

Bordpladen kan fås i følgende mål: 
L250xB92,5xH74cm
L200xB92,5xH74cm
L180xB87,5xH74cm
L160xB77,5xH74cm
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MØDESTOLE

MONTANA - AP conference chair
AP Konferencen er egnet til konferencen eller mødebord, eller som gæste-stol. 
Stoleskallen giver god siddekomfort og rygstøtte. Stellet er lavet af massivt 19 mm 
stål og stolen har højde justering og en tilt-funktion. 
Den fås med hårde hjul eller fødder. AP konference stol fås med stof eller læder 
polstring.Med og uden armlæn. 

ERIK JØRGENSEN - EJ 2 Eyes Wood
Stolen er i formstøbt koldskum, fast betræk. Ben fås i eg natur eller malet sort.
Eyes er en opdateret snert af retro, hvor knapperne i ryggen fortæller en ny histo-
rie. Eyes glider med lethed ind på såvel kontraktmarkedet som oplagt mødestol, 
eller derhjemme, hvor spisestuestolen ændrer udtryk alt efter polstring.

FRITZ HANSEN - SERIES 7
Serie 7, designet af Arne Jacobsen, er den perfekte allround stol i Fritz Hansens 
kollektion. Let og stabelbar, med eller uden armlæn – i et væld af farver, træsorter 
(bøg, ahorn, ask, kirsebær, nød) og med betræk i stof eller læder.
Stolen består af lamineret, formpresset finér og forkromet stel. Fås desuden 
forside-polstret eller fuldpolstret i stof eller læder. Stolene kan desuden fås med og 
uden armlæn og fodkryds.

PIIROINEN - Flakes 2.0
Denne stol har samme enkle og tidløse design som den oprindelige håndlavet 
glasfiber version fra 2005, men er nu sprøjtestøbte genanvendeligt polypropylen. 
Designet er lidt op skaleret til at give ekstra rygstøtte og komfort, særligt vigtigt for 
applikationer såsom mødelokaler, restauranter.

PLUSINDRETNING - K2 Chair
En stol som gør sig i alle sammenhænge og i al slags selskab. I et konferencelokale 
eller omkring et mødebord. Rene, enkle linjer som skabt til et stilrent miljø. Stolen 
er superstabelbar, og kan pakkes til kompakte enheder. 
Polstring fås som følgende: Medley, Fame, Crisp, Europost, Interglobe, Remix, Hal-
lingdal, Steelcut Trio 2, Scuba, COM.
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MØDESTOLE

ARPER - Catifa 46
Catifa 46 Kollektionen består af talrige modeller og varianter. 
Polstres med læder eller stof. Stellet leveres i krom, satin krom, rustfrit stål eller 
aluminium og fås i en række valgmuligheder:  4- benet, meder eller med fem stjer-
net fodkryds med og uden hjul. 

ARPER - Catifa 53
Catifa 53 Kollektionen er med større og bredere ryg og sæde end Catifa 46 og 
består af talrige modeller og varianter. Polstres med læder eller stof. 
Stellet leveres i krom, satin krom, rustfrit stål eller aluminium og fås i en række valg-
muligheder: 4- benet, meder eller med fem stjernet fodkryds med og uden hjul. 

HAY - About A Chair AAC22/AAC23
Designet af Hee Welling. Stolen er en moderne skalstol, der både er smuk at se på 
og behagelig at sidde i. About a Chairhar et rent og minimalistisk udtryk og funk-
tionaliten gør at den passet ind mange steder - både i hjemmet og på kontoret.

GUBI - 5
Moderne interiør design som er enkel, ren og 
tilbyder et stilrent udseende. Møblerne, der 
bedst passer denne stil byder clean-cut linjer og 
slående farver eller det innovative brug af ma-
terialer. Individuelle, unikke møbler er nøglen til 
moderne stil.
Stolen fås i med skallen i forskellige farver. Stel 
fås i eg, Amerikansk valnød, sortbejdset bøg. 
Fås også polstret. 

RANDERS+RADIUS - Rail
Med et karakterfuldt formsprog kombineret 
med en kompromisløs funktionalitet har Rail 
skabt en succesrig tradition for ergonomi, tidløs 
skønhed, og ikke mindst holdbarhed.
Stolene fås i birk eller sort bejdset 
med lakeret eller forkromet stel. Med og uden 
polstret sæde samt armlæn.

Hos PlusINDRETNING 
finder du et stort
udvalg af møde- og 
café stole og borde.

Se udvalget på vores 
hjemmeside 

www.plusINDRETNING.
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LOUNGE

PlusINDRETNING har et særdeles 
spændende sortiment af 
loungemøbler. Vores indretnings-
afdeling tilbyder at udarbejde 
forskellige løsningsforslag for at 
give det bedste udgangspunkt for 
købsbeslutning  Vi tilbyder at udar-
bejde et indretningsoplæg med teg-
ninger i plan og 3D samt stofprøver 

Møbler er med til at gøre et rum 
indbydende - skabe en stemning, 
et hyggeligt miljø til arbejdet, leg 
eller til at koble af i og nyde socialt 
samvær.
Vi rådgiver om traditionelle valg 
som vægfarver, tæpper, gardiner, 
puder, lys, grønne planter og 
meget andet. 

Fascination af design og 
arkitektur har altid været 
omdrejningspunktet for  
PlusINDRETNING – at 
få rum og bygning til at 
smelte sammen i en har-
monisk helhed.

PIIROINEN - Flakes 2.0
Designet af Lars Vejen / shldesign. Med sin enkelthed og klare linier egner stolen 
sig overordentligt godt til rum, hvor design og arkitektur spiller en rolle, det være 
sig for eksempel caféer, kunstgallerier, museer og private hjem. Stolen kommer som 
standard med returdrej og fås med læder og stofbetræk i forskellige farver.

ARTIFORT - Orange Slice
I 1960 skrev Pierre Paulin og Artifort designhistorie med lanceringen af stolen Or-
ange Slice (F437). Den var en stor succes fra starten, og siden da har den været en 
fast bestanddel af Artiforts kollektion.
Stolen former sig forskelligt afhængig af den den vinkel den betragtes fra. Det virker 
ligefrem som om den skifter form hver gang man ser på den.
 
Orange Slice er bygget op af to ens skaller af formpressede bøg beklædt med skum 
og foden er af forkromet metal

OFFECCT - Solitaire
Funktionel, enkelt og udtryksfuld på engang. 
Stolen er opbygget med en træramme. Sæde og ryg med koldskum og brandsikker 
fiber. stolen kan polstret i stof eller læder. 
Stellet er drejeligt og udført i forkromet stål. 
Solitray -support er en lille skrivebakke der passer til det indbygget armlæn/bord, i 
materialet plexiglas - fås som tibehør.

ERIK JØRGENSEN - EJ Eyes Lounge 
Med sin fede detalje i form af knapperne eller “øjnene”, er Erik Jørgensens Eyes en 
lounge stol i cool stil. Knapperne kan skiftes ud alt efter hvilken farve den individu-
elle ønsker. Dette gør at man kan skabe sit helt eget spræl til rummet.
Knapperne kan vælges indenfor følgende dessiner: Sudden, Blitz, Gloss og læder 
Vegeta. Stel fås i sortbejdset eg.
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LOUNGE

ARPER - Catifa 
Catifa  er en eksklusive lounge stol fra det Italienske design firma, Arper. 
Loungestolen besidder al den elegance og stil, som er kendetegnende for deres 
Catifa-kollektionen. 

Kan bestilles med 3 forskellige understel, stjernefod, meder eller pladefod. Med 
eller uden returdrej.
Det store sæde kan polstres med læder, kunstlæder stof. 

SOFTLINE
Et globalt livsstils koncept som kombinerer design, funktionalitet og kvalitet, som 
du kun kunne drømme om. En sofa med funktioner: En sofa og chaiselong der har 
en fantastisk siddekomfort,  en seng der er en drøm at sove i. Kombiner sofa med 
en chaiselong, og du får en stor, dejlig hjørnesofa.

Med Softline er der uanede muligheder.

WALTER KNOLL
Walter Knoll er en af de førende internationale producent af stilfulde rmiljøer. De 
designer både klassisk og moderne møbler. Med sin opstart i 1865 har de  været på 
forkant med udvik-lingen i både design, materialer og produktion, hvilket har gjort 
Walter Knoll til den virksomhed det er idag. 
Der er også et dansk islæt hos Walter Knoll, idet bl.a. Jørgen Kastholm har tegnet 
nogle af deres møbelklassikere. Andre kendte arkitekter kan nævnes Sir Norman 
Foster. 

HAY - Mags 
Med sine høje armlæn, og lave sæde, er HAYs mags sofa super behagelig at sidde i. I 
udviklingen af denne sofa fyldte komfort en stor del. Udover dette har HAY designet 
sofaen i et stramt og stilrent look, for at sofaen ikke bliver så dominerende som de 
ellers ville blive.
Sofaen bygges op af forskellige moduler, således at den kommer til at tilpasse kun-
den og rummet bedst muligt.
Materiale til de forskellige moduler fås: Hallingdal. På bestilling kan den dog fås i 
andre materialer.

EILERSEN
Selve Eilersen navnet er synonymt med kvalitet og har et fantastisk rygte over hele 
verden for deres sofaer. Adskillige modeller er allerede blevet klassikere.
Eilersen Furniture er resultatet af stolte traditioner og moderne udvikling, på grund 
af dette er skabelsen af hvert møbel hos Eilersen baseret på gedigent håndværk og 
modeorienteret hynde designs. For mange mennesker er ”Eilersen” også en unik 
følelse af komfort…eller som Eilersen siger ” nyd en eilersen”. Kvalitet i mere end 
100 år.
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LOUNGE/CAFÉ

PlusINDRETNING præsenterer  
vores helt egen design serie: 
plusCOLLECTION som er designet 
af PlusINDRETNING

Sortimentet bygger på vores 
mangeårige erfaring inden for 
design, ergonomi, funktion og 
materialer.

Produktionen ligger bag vores 
showroom og er en naturlig del 
i vores dagligdag. På den måde 
sikrer vi den kvalitet og den flek-
sibilitet, som vi og kunden ønsker.

At skulle tænke 
bæredygtigt,i alt 
hvad vi gør og 
udvikler,
er en løbende 
proces

plus DAYBED 
Lav bænk med top i læder og stål stel. 
Design: PlusINDRETNING

Mål: L200xB60xH45 cm. 

plus TABLECIRCLE
Bord i 40 mm beton, corian eller 20 mm. glas.

Mål: H35 cm. Ø60 cm.
Stel: 40 x 10 mm. rustfrit stål

Design: PlusINDRETNING

plus TABLEBENCH
Bord i 40 mm beton, corian eller 20 mm. glas

Mål: H35xL120xB40 cm.
Stel: 40 x 10 mm. rustfrit stål

Design: PlusINDRETNING

plus SPEECH
Talerstol til auditorie.
Skal/skærm udføres i formspændt 
10 mm. finér.
(Farver og materiale på forespør-
gelse).
Sokkel, bordplade og “tastatur 
skuffe” udføres i sortmalet MDF.
Sort linoleum på top af bordplade 
og sokkel.
Skjulte hjul (5 stk.) indfræst i sok-
kel. 
Ca. 5 mm frigang mellem sokkel 
og gulv

Kan leveres med hæve-sænke 
enhed. 

plus 100 
Højbord uden vange eller bro. 
Leveres med 2 skjulte hjul i den ene gavl for 
enkelt og nem fleksibilitet. 
Top og sider er 100 mm. i tykkelsen
Leveres i: Hvid laminat, sort linoleum, eg eller 
ahorn.
Mål: B60xL180xH108 cm.
         B80xL180xH108 cm..
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BLACKBOX barstol
Enkel og grafisk design skabt til det moderne, klassisk interiør. 
Den minimeret konstruktion af rammen og sæde gør den logik og behagelig at 
bruge, nem at håndtere og mulighed for at passe ind i næsten enhver indretning. 
Sædet er betrukket med læder stof eller i fast kork.  Stellet er crome belagt stål-
ramme.

Design: Lars Vejen / shldesign

K2 talk
K2 talk er et udtryksfuldt ståbord, cafébord eller højbord som er designet af Friis & 
Moltke Design.
Bordet helliger det klassiske bukkebords ydmyge principper om enkelthed og ær-
lighed.
Bordet fås standard i to udgaver: I hvid med hvidmalet stel og top i laminat, eller i 
sort med sortmalet stel og top i sort linoleum.

Mål: 60x180cm

LOUNGE/CAFÉ

LV7
Barstol med 3 benet krom stel og rundt sæde i let design.  
Sædetop i 
• DuPont Corian
• Kork 
• Massiv eg 
• Massiv bambus

Design: Lars Vejen

BLACKBOX bench + pouf
Skjult sokkel i malet MDF, der giver et let svævende udtryk.Fuldpolstrede lounge-
moduler i læder. Bench kan sammensættes uendeligt.
Design: Lars Vejen / shldesign

Pouf: Ø900 eller Ø1100 mm. 

Bench: L. 900 x B.450 x H.450 mm.

BLACKBOX sidetable
Indskydningsbord til lounge
Mål: L.550 x B. 310 x H.610 mm. 
• Ahorn, ask, eg finer med  

massive kanter
• Hvid Bejdset eg / ahorn / ask.
• DuPont Corian ™ (Cameo White)

Design: Lars Vejen / shldesign
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KONTORSTOLE

HÅG H04 - 4200
Nøgleordene, for HÅG H04, er balance og bevægelsesfrihed. Balance fordi det giver 
det bedste udgangspunkt for al bevægelse, bevægelsesfrihed, fordi det muliggør 
uhindret bevægelse, så du kan fokusere på dit arbejde. HÅG H04 er en opdateret 
udgave af HÅG Credo, den bedst sælgende kontorstol i Skandinavien. Med et tradi-
tionelt men samtidig opdateret visuelt design er stolen perfekt til alle virksomheder 
–  store som små.

HÅG H05 - 5200
Kontorstolen HÅG H05 er ikke alene den perfekte siddeløsning til at fremme bevæ-
gelse og variation – den er også genialt enkel: 
Alle nødvendige indstillinger foretages ved hjælp af to greb. 
Den patenterede SwingBack-funktion gør det nemt at folde armlænene om bag ryg-
gen, så de ikke er i vejen.
HÅG H05 er designet efter teorien om “balanceret vip”. Brugeren sidder i balance, 
hvilket giver det bedste udgangspunkt for bevægelse.

HÅG - CAPISCO 8106
Du finder ingen anden kontorstol, der er så velegnet til arbejdsborde i forskel-
lige højder eller til højdeindstillelige skriveborde. I en HÅG Capisco sidder du lige 
bekvemt, hvad enten du sidder fremadrettet eller drejet til siden, så du kan glæde 
dig over en stor aktionsradius. Stolen har modtaget et antal udmærkelser for sine 
enestående egenskaber og karakteristiske design. 
På én gang har den desuden været banebrydende med hensyn til miljøvenligt 
design og er en yderst stærk miljømæssig profil i forhold til dens konkur-renter. Du 
kan med god samvittighed vælge en HÅG Capisco.

Tænker du på 
hvilken siddestilling 
der er den bedste? 

Det er altid den 
næste! 

RBM 600 serien
En stilren kontorstol med speciel, patenteret dynamikfunktion, RBM Active Dynam-
ic. Denne mekanismen balancerer stolen og giver en god ergonomisk støtte, uanset 
hvordan du sidder, om du læner dig frem over bordet eller bagud. Derfor passer 
stolen godt ind på aktive, mobile arbejdspladser, hvor mennesker ofte flytter rundt 
og har forskellige arbejdsstillinger. 
RBM Stolene i 600-serien er meget nemme at justere til en optimal siddekomfort.
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KØKKEN & BAD

PLUSINDRETNING 
er 
leveringsdygtig i 
speciel designet 
køkken, bardiske
og buffetborde 

Dine drømme kan blive til 
virkelighed!!

PlusINDRETNING har gennem sn-
art 60 år, specialiseret sig i skræd-
dersyet køkken løsninger. Med 
dine helt egne personlige ønsker 
og behov, designer og udvikler vi 
drømme køkkenet eller badet 

PlusINDRETNING benyttes sig kun 
udelukkende af kvalitetsmaterial-
er, der har det rette udtryk, styrke 
og en oprindelse, som vi sammen 
kan være stolte af. 

PlusINDRETNING tilbyder gratis 
og uforpligtende tilbud på dit nye 
køkken eller bad, med en detaljer-
et 3D-tegning der giver det bedste 
overblik. 

Når vi har aftalt hvordan drømme 
køkkenet eller bad skal designes, 
begynder vores møbelsnedker at 
fremstille dine drømme, på vores 
eget snedkeri i Randes. 
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Når standardsortimentet ikke ræk-
ker, laver vi selv fortsættelsen. 

Vi har egne arkitekter, vi designer 
og udvikler selv tegninger i 3D, 
bygger prototyper og varetager 
den endelige produktion.

På den måde er vi sikre på at få 
den kvalitet og den fleksibilitet, 
som vi og kunden ønsker.

Uanset hvad vi vælger, er målet 
altid at skabe den rigtige løsning 
i forhold til kundernes behov og 
ønsker.

Fra et gunstigt bud på standard ar-
bejdspladser, til skabelse af en ny 
skræddersyet receptionsskranke.

SKRANKER
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SKRANKER
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ACCESSORIES

CHAT-BOARD - Skrivetavler
Et spændende alternativ til konventionelle whiteboardtavler. 
Kombinationen af glas og lakeret metal gør CHAT-BOARD til en slidstærk og funk-
tionel whiteboardtavle. 20 forskellige farvemuligheder og 9 forskellige størrelser 
giver mulighed for at finde netop den tavle, der harmonerer bedst med indret-
ning. Skjult montage underbygger det enkle design.
Tavlerne er magnetiske og kan derfor også bruges til opslag. 
Tavlerne er nemme at tørre af. Brug en CHAT-BOARD Eraser, en tør klud eller alm-
indelig vinduesrens.

IMAGE COLLECTION - Spaghetti Wall
Spaghetti Wall er løsningen til et åbent rum hvor der er behov for opdeling, der 
tillader lyset at komme igennem. En psykologi barriere mellem arbejds-områder og 
lounge. eller café og kantine. Spaghetti Wall rumdeler er let,  
lys og transparent, og desuden et dekorativt og kreativt overraskelse.
Mål: Længde: 154 cm x Højde: 160 cm x Bredde: 4,3 cm
Træramme i fingertappet træ, leveres i: Olieret: bøg, kirsebær, ask, eg, 
Bejdset: sort, hvid eller i børstet stål.
130 Stænger i aluminium eller fiberglas i hvid, hvidgrøn, antracit grå

BISLEY - Arkivskabe 
Stålskabe til hængemapper, DVD, CD, papir op til A1 format, 
kortkartotek og meget mere. Bakket op af Bisley styrke i fremstillings- 
sektoren, funktioner som 100% skuffe udvidelse og anti-tilt leveres kvalitet og 
pålidelighed.Stort og bredt sortiment af skabsstørrelser, funktioner og farver. 

POLYVISION - Whiteboard tavler
PolyVision’s whiteboard tavler er fremstillet i slidstærk stålkeramik med meget lang 
levetid. Tavlerne kan leveres i flere forskellige indramninger og farver. 
Aluminiumsindramning og afrundede grå plasthjørner, giver virkelig elegante tavler. 
Alle tavler kan fastholde magneter.

VIPP - office
Vipp’s Office Line er en serie papirkurve i to størrelser. Vipp 51 og Vipp 52 matcher 
den klassiske pedalspand fra 1939 i design og kvalitet, og er fremstillet af de karak-
teristiske materialer rustfrit stål og gummi. Serien er monteret med diskrete hjul, så 
papirkurven er nem at flytte.
VIPP er også til badværelset med produkter som pedalspanden i 5 
forskellige størrelser, toiletbørste, sæbedispenser  mm.
Vipp lancerer en række nye produkter Vipp Kitchen Tools som består af en  
brødkasse, en salt- og peberkværn samt et opvaskesæt.
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ACCESSORIES

MUUTO - Dots
Disse knager gør det muligt at opstille en personlig knagerække. Du bestemmer 
selv hvordan knagerne skal sidde, og du kan mikse og matche i lige de farver man 
har lyst til. En pakke med knager indeholde en stor, en mellem og tre små knager. 
Derudover kan knagerne fås individuel, hvilket giver mulighed for at få enkelte 
andre farver ind.
Knagerne fås i eg eller bejdset ask - de farvede versioner er ask. Følgende farver 
fås: Naturlig eg, sort, gul, grøn, lilla, hvid og grå.
Stor: Ø170mm, Medium: Ø130mm, Lille: Ø90mm.

IMEXPO - Kontorstoleunderlag
Imexpo har Europas største udvalg af stoleunderlag i mange forskellige 
former som: Rektangulære, kvadratiske, ovale, runde, T-formede stole-underlag og 
farver: Ikke blot transparente;men også stoleunderlag i mange farver. 
Vælg stoleunderlag med pigge til tæppegulve og uden til hårde gulve.

ZANOTTAS SACCO - sækkestol
 Slæng dig med stil i SACCO - Zanottas oprindelige svar på en anatomisk ‘easy chair’ 
designet i helt tilbage i 1968. Den første rigtige sækkestol! Helt fantastisk skøn at 
slænge sig i, hvis du altså vil gøre det med stil. 
SACCO findes i div. materialer og uendeligt mange farver. 

EXTREMIS - Romeo & Juliet
Det er ikke nogen almindelig bænk. Det handler ikke kun om at tilbyder forbipasser-
ende et behageligt sted at sidde og slappe af, men det tilføjer også et strejf af grønt 
til miljøet. 
Bænken er lavet af lange firkantede strimler af træ. To runde huller i sædet skabe 
plads til store urtepotter, der bør indeholder en lille træ. Bænken synes at bog-
staveligt talt svæver mellem potter 

HAY - pinocchio tæppe
Hays flotte, runde gulvtæppe Pinocchio er skabt af et væld af kulørte filtkugler. 
Tæppet er sammenbundet, som var det en lang række perler trukket på snor. Ku-
glerne er et overraskende, innovativt teksturvalg til gulvtæppet, der gør Pinocchio 
til noget ganske særligt. 
Hver eneste kugle er filtet og syet sammen i hånden.
Et kunstværk der fortjener at blive set - og nydt! Materiale er i 100% ren uld.
Leveres i tre Størrelser: Ø: 90, 140 og 200 cm.
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ARKITEKT & KONSULENT BISTAND

Målet er indretning, der skaber 
vedvarende livsglæde og trivsel. 
At skabe rammer der glæder 
og fornøjer – at skabe rum der 
fungerer i hverdagen – fra det 
enkelte kontor, til mødelokalet og 
kantinen.

Vores indretningsforslag tager ud-
gangspunkt i en holistisk tilgang. 

Vi ser ikke kun på den enkelte 
arbejdsstation, men også på sam-
menhængen

Baseret på en grundig dialog med 
kunden udvikler vi en PlusINDRET-
NING Indretnings-løsning, der 
opfylder de opstillede behov, og 
som samtidig indeholder forslag til 
stil og tone i de enkelte rum.

Et indretningsforslag der taler til 
både hjernen og hjertet.

Center for ledelse  |  nyt design af receptionsområde

Ideen arbejder med at få den fulde oplevelse af det flotte rum, åbne op for en rolig og overskuelig visuel oplevelse samt 
indføre en række klare, enkle elementer - receptionsskranken,  biblioteksvæggen og opholdsøerne som ikke bare funge-
rer, men også signalerer og giver stemning til rummet og oplevelsen af at arbejde og besøge CFL.            2008.09.04. lvj

KONSULENTBISTAND
PlusINDRETNING konsulenter 
besidder et højt fagligt niveau der 
består af konsulenter, rådgiver, 
indretningsarkitekt og økonomi-
ansvarlig.

Projektkvalitetsplan
En typisk projektkvalitets-plan, 
består hovedsageligt af følgende 
punkter.
 
• Udnævnelse af projektleder 

hos PlusINDRETNING, som har 
hovedansvaret for projektet, 
som Single Point of Contact

• Underleverandør- 
involvering på miljø- og  
arbejdsmiljøkrav som til vores 
egen produktion

• Løbende opfølgning af 
kvaliteten, ved jævnlige besøg 
hos underleverandør

• Inspektion af varer inden de 
forlader underleverandøren

• Løbende opfølgning af 
kvaliteten i produktion af pro-
jektleder

• Inspektion af varer inden disse 
afgår fra produktionen

• Emballage- og fragtplan for 
modtagelse af varer hos kun-
den

• Kvalitetssikring af vores mon-
tagefolk

• Godkendelse af leverancen 
inden 5 dage fra opstilling af 
varer sker i samarbejde mel-
lem projektleder og kunden.

Center for ledelse  |  nyt design af receptionsområde

Ideen arbejder med at få den fulde oplevelse af det flotte rum, åbne op for en rolig og overskuelig visuel oplevelse samt 
indføre en række klare, enkle elementer - receptionsskranken,  biblioteksvæggen og opholdsøerne som ikke bare funge-
rer, men også signalerer og giver stemning til rummet og oplevelsen af at arbejde og besøge CFL.            2008.09.04. lvj
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Dansk Formuepleje  ·   KPMG  ·   Svend Høyer   ·   Stensballegaard Golf   ·   Sparinvest Huset   ·   Windestate   ·   Prodan   ·   Vestas   ·   LiftAlliance, Hamburg   ·   Dansk Formuepleje  ·   KPMG  ·   Svend Høyer   ·   Stensbal-

legaard Golf   ·   Danfoss   ·  Guldsmed Bodil Binner   ·  Restaurant Il Peccato   ·  Det Kgl. Bibliotek   ·   Tandlægerne Vestertorv 2   ·   ARoS   ·   Mercuri Urval   ·   Hillerød Port   ·   LETT Advokatfirma   ·   Apollon   ·   Center for 

Ledelse   ·   Bro Kommunikation Privathospitalet EIRA   ·   Fitness One   ·   Lóreál   ·   NRGi   ·   Nykredit   ·   Photo Team   ·   Restaurant Frederik & Louise, Skodsborg   ·   Sparekassen Kronjylland   ·   TK Development   ·   

Vejdirektoratet   ·   Operahuset   ·   Wolford   ·   Aalborg Airport   ·   Yellow Hotel   ·   Sparinvest Huset   ·   Windestate   ·   Prodan   ·   Dansk Formuepleje  ·   Svend Høyer   ·   Stensballegaard Golf   ·   Danfoss   ·  Guldsmed 

Bodil Binner   ·  Restaurant Il Peccato   ·  Det Kgl. Bibliotek   ·   Tandlægerne Vestertorv 2   ·   ARoS   ·   Mercuri Urval   ·   Hillerød Port   ·   LETT Advokatfirma   ·   Apollon   ·   DSB  ·   B&O   ·   Vestas   · Center for Ledelse   ·   

EIRA   ·   Fitness One   ·   Lóreál   ·   NRGi   ·   Hotel Hillerød  ·   Nykredit   ·   Photo Team   ·   Restaurant Frederik & Louise, Skodsborg   ·   Sparekassen Kronjylland   ·   TK Development   ·   Vejdirektoratet   ·   Operahuset   ·   

Aalborg Airport   ·   Yellow Hotel   ·   Sparinvest Huset   ·   Windestate   ·    Dansk Formuepleje  ·   KPMG  ·   Svend Høyer   ·   Stensballegaard Golf   ·   Danfoss   ·  Guldsmed Bodil Binner   ·   Restaurant Il Peccato   ·  Det Kgl. 

Bibliotek   ·   Tandlægerne Vestertorv 2   ·   ARoS   ·   LiftAlliance, Hamburg   ·   Mercuri Urval   ·   Bro Kommunikation  ·   Hillerød Port   ·   LETT Advokatfirma   ·   Apollon   ·   DSB  ·   B&O   ·   Vestas   · Center for Ledelse   ·   

Privathospitalet EIRA   ·   Fitness One   ·   Lóreál   ·   NRGi   ·   Nykredit   ·   Photo Team   ·   Restaurant Frederik & Louise   ·   Sparekassen Kronjylland   ·   TK Development   ·   Vejdirektoratet   ·   Operahuset   ·   Wolford   ·   

Aalborg Airport   ·   Yellow Hotel   ·   Sparinvest Huset   ·   Windestate   ·   Prodan   ·   Dansk Formuepleje  ·   LiftAlliance, Hamburg   · Vestas   · KPMG  ·   Svend  Stensballegaard Golf   ·   Danfoss   ·  Guldsmed Bodil Binner   ·  

Restaurant Il Peccato   ·  Det Kgl. Bibliotek   ·   Vestas   · Tandlægerne Vestertorv 2   ·   ARoS   ·   Mercuri Urval   ·   Hillerød Port   ·   LETT Advokatfirma   ·   Apollon   ·   DSB  ·   Hotel Hillerød  ·  B&O   ·   Center for Ledelse   ·   

Privathospitalet EIRA   ·   Fitness One   ·   Lóreál   ·   NRGi   ·   Nykredit   ·   Photo Team   ·  Sparekassen Kronjylland   ·  DSB     TK Development   ·   Vejdirektoratet   ·   Operahuset   ·    Aalborg Airport   ·   Yellow Hotel   ·   Spar-

invest Huset   ·   Windestate   ·   Hotel Hillerød  · Prodan   ·   Dansk Formuepleje  ·   Bro Kommunikation  ·   KPMG  ·   Svend Høyer   ·   Stensballegaard Golf   ·   Danfoss   ·  Guldsmed Bodil Binner   ·  Restaurant Il Peccato   ·  

Det Kgl. Bibliotek   ·   Tandlægerne Vestertorv 2   ·   ARoS   ·   Mercuri Urval   ·   Hillerød Port   ·   LETT Advokatfirma   ·   Apollon   ·   DSB  ·   B&O   ·   Center for Ledelse   ·   Privathospitalet EIRA   ·   Fitness One   ·   Lóreál   ·   

NRGi   ·   Nykredit   ·   Photo Team   ·   Restaurant Frederik & Louise, Skodsborg   ·   Sparekassen Kronjylland   ·   TK Development   ·   Vestas   · Vejdirektoratet   ·   Operahuset   ·   Wolford   ·   Aalborg Airport   ·   Yellow Hotel   

·   Sparinvest Huset   ·   Windestate   ·   Prodan   ·   Dansk Formuepleje  ·   KPMG  ·   Svend Høyer   ·   Stensballegaard Golf   ·   Danfoss   ·  Guldsmed Bodil Binner   ·  Restaurant Il Peccato   ·  Vestas   ·  LiftAlliance, Hamburg   ·   

Hotel Hillerød   -   Det Kgl. Bibliotek   ·   Tandlægerne Vestertorv 2   ·   ARoS   ·   Mercuri Urval   ·   Hillerød Port   ·   Photo Team   -   LETT Advokatfirma   ·   Apollon   ·   DSB  ·   B&O   ·   Center for Ledelse   ·   Privathospitalet 

EIRA   ·   Fitness One   ·   Lóreál   ·   NRGi   ·   Nykredit   ·   Photo Team   ·   Restaurant Frederik & Louise, Skodsborg   ·   Sparekassen Kronjylland   ·   TK Development   ·   Vejdirektoratet   ·   Operahuset   ·   Wolford   ·   

Aalborg Airport   ·   B&O   ·   Yellow Hotel   ·   Sparinvest Huset   ·   Windestate   ·   Prodan   ·   Dansk Formuepleje  ·   KPMG  ·   Svend Høyer   ·   Stensballegaard Golf   ·   Danfoss   ·  Guldsmed Bodil Binner   ·  Restaurant Il 

Peccato   ·  Det Kgl. Bibliotek   ·   Tandlægerne Vestertorv 2   ·   ARoS   ·   Hotel Hillerød  ·   Mercuri Urval   ·   Hillerød Port   ·   LETT Advokatfirma   ·   Apollon   ·   DSB  ·   B&O   ·   Center for Ledelse   ·   Privathospitalet EIRA   ·   

Fitness One   ·   Lóreál   ·   NRGi   ·   Nykredit   ·   Photo Team   ·   Restaurant Frederik & Louise, Skodsborg   ·   Sparekassen Kronjylland   ·   DSB   -   TK Development   ·   Vejdirektoratet   ·   Operahuset   ·   Wolford   ·   Aalborg 

Airport   ·   Vestas   ·   Yellow Hotel   ·   Sparinvest Huset   ·   Windestate   ·   Prodan   ·   Dansk Formuepleje  ·   KPMG  ·   Svend Høyer   ·   Danfoss  ·   Bro Kommunikation ·  Guldsmed Bodil Binner   ·  Restaurant Il Peccato   ·  

Det Kgl. Bibliotek   ·   Tandlægerne Vestertorv 2   ·   ARoS   ·   Mercuri Urval   ·   Hillerød Port   ·   LETT Advokatfirma   ·   Apollon   ·   DSB  ·   B&O   ·   Center for Ledelse   ·   Privathospitalet EIRA   ·   LiftAlliance, Hamburg   · 

Fitness One   ·   Lóreál   ·   NRGi   ·   Nykredit   ·   Photo Team   ·   Restaurant Frederik & Louise, Skodsborg   ·   Sparekassen Kronjylland   ·   Prodan   -   Vejdirektoratet   ·  Vestas   · Operahuset   ·   Wolford   ·   Aalborg Airport   

·   Sparinvest Huset   ·   Windestate   ·   Prodan   ·   KPMG  ·   Svend Høyer   ·   B&O  ·   Stensballegaard Golf   ·  Guldsmed Bodil Binner   ·  Restaurant Il Peccato   ·  Det Kgl. Bibliotek   ·    Tandlægerne Vestertorv 2   ·   Vestas   · 

ARoS   ·  Mercuri Urval   ·   Hillerød Port   ·   LETT Advokatfirma   ·   Apollon   ·   DSB    ·  LiftAlliance, Hamburg  ·   Dansk Formuepleje  ·   KPMG  ·   Svend Høyer   ·   Hotel Hillerød  · Fitness One   ·   Lóreál   ·   NRGi   ·   Nykredit   

·   Photo Team   ·   TK Development   ·   ·   Sparinvest Huset   ·   Windestate   ·   Prodan   ·   Dansk Formuepleje  ·   KPMG  ·   Svend Høyer   ·   Stensballegaard Golf   ·   Danfoss   ·  Guldsmed Bodil Binner   ·  Restaurant Il 

Peccato   · Dansk Formuepleje  ·   KPMG  ·   Svend Høyer   ·   Stensballegaard Golf   ·    Tandlægerne Vestertorv 2   ·   ARoS   ·   Mercuri Urval   ·   Hillerød Port   ·   LETT Advokatfirma   ·   Apollon   ·   DSB  ·   B&O   ·   Center for 

Ledelse   ·   Privathospitalet EIRA   ·   Fitness One   ·   Lóreál   ·   NRGi   ·   Nykredit   ·   Photo Team   ·   Restaurant Frederik & Louise, Skodsborg   ·   Sparekassen Kronjylland   ·   TK Development   ·   Vejdirektoratet   ·   

Operahuset   ·   Wolford   ·   Aalborg Airport   ·   Yellow Hotel   ·   Sparinvest Huset   ·   Windestate   ·   Prodan   ·   Dansk Formuepleje  ·   KPMG  ·   Svend Høyer   ·   Stensballegaard Golf   ·   Danfoss   ·  Guldsmed Bodil Binner   

·  Restaurant Il Peccato   ·  Det Kgl. Bibliotek   ·   Tandlægerne Vestertorv 2   ·   ARoS   ·   Mercuri Urval   ·   Hillerød Port   ·   LETT Advokatfirma   ·   Apollon   ·   DSB  ·   B&O   ·   Center for Ledelse   ·   Privathospitalet EIRA   ·   

Fitness One   ·   Lóreál   ·   NRGi   ·   Nykredit   ·   Photo Team   ·   Restaurant Frederik & Louise, Skodsborg   ·   Sparekassen Kronjylland   ·   TK Development   ·   Vejdirektoratet   ·   Operahuset   ·   Wolford   ·   Aalborg Airport   

·   Yellow Hotel   ·   Sparinvest Huset   ·   Windestate   ·   Prodan   ·   Kromann Reumert   ·   Dansk Formuepleje  ·   KPMG  ·   Svend Høyer   ·   Stensballegaard Golf   ·   Danfoss   ·  Guldsmed Bodil Binner   ·  Restaurant Il 

Peccato   ·  Det Kgl. Bibliotek   ·   Tandlægerne Vestertorv 2   ·   ARoS   ·   Mercuri Urval   ·   Hillerød Port   ·   LETT Advokatfirma   ·   Apollon   ·   DSB  ·   B&O   ·   Center for Ledelse   ·   Privathospitalet EIRA   ·   Fitness One   ·   

Lóreál   ·   NRGi   ·   Nykredit   ·   Photo Team   ·   Restaurant Frederik & Louise, Skodsborg   ·   Sparekassen Kronjylland   ·   TK Development   ·   Vejdirektoratet   ·   Operahuset   ·   Wolford   ·   Aalborg Airport   ·   Yellow Hotel   

·   Sparinvest Huset   ·   Windestate   ·   Prodan   ·   Kromann Reumert   ·   Dansk Formuepleje  ·   KPMG  ·   Svend Høyer   ·   Stensballegaard Golf   ·   Danfoss   ·  Guldsmed Bodil Binner   ·  Restaurant Il Peccato   ·  Det Kgl. 

Bibliotek   ·   Tandlægerne Vestertorv 2   ·   ARoS   ·   Mercuri Urval   ·   Hillerød Port   ·   LETT Advokatfirma   ·   Apollon   ·   DSB  ·   B&O   ·   Center for Ledelse   ·   Privathospitalet EIRA   ·   Fitness One   ·   Lóreál   ·   NRGi   ·   

Nykredit   ·   Photo Team   ·   Restaurant Frederik & Louise, Skodsborg   ·   Sparekassen Kronjylland   ·   TK Development   ·   Vejdirektoratet   ·   Operahuset   ·   Wolford   ·   Aalborg Airport   ·   Yellow Hotel   ·   Sparinvest 

Huset   ·   Windestate   ·   Prodan   ·   Kromann Reumert   ·   Dansk Formuepleje  ·   KPMG  ·   Svend Høyer   ·   Stensballegaard Golf   ·   Danfoss   ·  Guldsmed Bodil Binner   ·  Restaurant Il Peccato   ·  Det Kgl. Bibliotek   ·   

Tandlægerne Vestertorv 2   ·   ARoS   ·   Mercuri Urval   ·   Hillerød Port   ·   LETT Advokatfirma   ·   Apollon   ·   DSB  ·   B&O   ·   Center for Ledelse   ·   Privathospitalet EIRA   ·   Fitness One   ·   Lóreál   ·   NRGi   ·   Nykredit   ·   

Photo Team   ·   Restaurant Frederik & Louise, Skodsborg   ·   Sparekassen Kronjylland   ·   TK Development   ·   Vejdirektoratet   ·   Operahuset   ·   Wolford   ·   Aalborg Airport   ·   Yellow Hotel   ·   Sparinvest Huset   ·   

Windestate   ·   Prodan   ·   Kromann Reumert   ·   Dansk Formuepleje  ·   KPMG  ·   Svend Høyer   ·   Stensballegaard Golf   ·   Danfoss   ·  Guldsmed Bodil Binner   ·  Restaurant Il Peccato   ·  Det Kgl. Bibliotek   ·   Tandlægerne 

Vestertorv 2   ·   ARoS   ·   Mercuri Urval   ·   Hillerød Port   ·   LETT Advokatfirma   ·   Apollon   ·   DSB  ·   B&O   ·   Center for Ledelse   ·   Privathospitalet EIRA   ·   Fitness One   ·   Lóreál   ·   NRGi   ·   Nykredit   ·   Photo Team   ·   

Restaurant Frederik & Louise, Skodsborg   ·   Sparekassen Kronjylland   ·   TK Development   ·   Vejdirektoratet   ·   Operahuset   ·   Wolford   ·   Aalborg Airport   ·   Yellow Hotel   ·   Sparinvest Huset   ·   Windestate   ·   Prodan   

·   Kromann Reumert   ·   Dansk Formuepleje  ·   KPMG  ·   Svend Høyer   ·   Stensballegaard Golf   ·   Danfoss   ·  Guldsmed Bodil Binner   ·  Restaurant Il Peccato   ·  Det Kgl. Bibliotek   ·   Tandlægerne Vestertorv 2   ·   ARoS   ·   

Mercuri Urval   ·   Hillerød Port   ·   LETT Advokatfirma   ·   Apollon   ·   DSB  ·   B&O   ·   Center for Ledelse   ·   Privathospitalet EIRA   ·   Fitness One   ·   Lóreál   ·   NRGi   ·   Nykredit   ·   Photo Team   ·   Restaurant Frederik & 

Louise, Skodsborg   ·   Sparekassen Kronjylland   ·   TK Development   ·   Vejdirektoratet   ·   Operahuset   ·   Wolford   ·   Aalborg Airport   ·   Yellow Hotel   ·   Sparinvest Huset   ·   Windestate   ·   Prodan   ·   Kromann Reumert   

·   Dansk Formuepleje  ·   KPMG  ·   Svend Høyer   ·   Stensballegaard Golf   ·   Danfoss   ·  Guldsmed Bodil Binner   ·  Restaurant Il Peccato   ·  Det Kgl. Bibliotek   ·   Tandlægerne Vestertorv 2   ·   ARoS   ·   Mercuri Urval   ·   

Hillerød Port   ·   LETT Advokatfirma   ·   Apollon   ·   DSB  ·   B&O   ·   Center for Ledelse   ·   Privathospitalet EIRA   ·   Fitness One   ·   Lóreál   ·   NRGi   ·   Nykredit   ·   Photo Team   ·   Restaurant Frederik & Louise, Skodsborg   

·   Sparekassen Kronjylland   ·   TK Development   ·   Vejdirektoratet   ·   Operahuset   ·   Wolford   ·   Aalborg Airport   ·   Yellow Hotel   ·   Sparinvest Huset   ·   Windestate   ·   Prodan   ·   Kromann Reumert   ·   Dansk 

Formuepleje  ·   KPMG  ·   Svend Høyer   ·   Stensballegaard Golf   ·   Danfoss   ·  Guldsmed Bodil Binner   ·  Restaurant Il Peccato   ·  Det Kgl. Bibliotek   ·   Tandlægerne Vestertorv 2   ·   ARoS   ·   Mercuri Urval   ·   Hillerød 

Port   ·   LETT Advokatfirma   ·   Apollon   ·   DSB  ·   Stensballegaard Golf   ·   Danfoss   ·  Guldsmed Bodil Binner   ·  Restaurant Il Peccato   ·  Det Kgl. Bibliotek   ·   Tandlægerne Vestertorv 2   ·   ARoS   ·   Mercuri Urval   ·   

Hillerød Port   ·   LETT Advokatfirma   ·   Apollon   ·   DSB  ·   B&O   ·   Center for Ledelse   ·   Privathospitalet EIRA   ·   Fitness One   ·   Lóreál   ·   NRGi   ·   Nykredit   ·   Photo Team   ·   Restaurant Frederik & Louise, Skodsborg   

·   Sparekassen Kronjylland   ·   TK Development   ·   Vejdirektoratet   ·   Operahuset   ·   Wolford   ·   Aalborg Airport   ·   Yellow Hotel   ·   Sparinvest Huset   ·   Windestate   ·   Prodan   ·   Kromann Reumert   ·   Dansk 

Formuepleje  ·   KPMG  ·   Svend Høyer   ·   Stensballegaard Golf   ·   Danfoss   ·  Guldsmed Bodil Binner   ·  Restaurant Il Peccato   ·  Det Kgl. Bibliotek   ·   Tandlægerne Vestertorv 2   ·   ARoS   ·   Mercuri Urval   ·   Hillerød 

Port   ·   LETT Advokatfirma   ·   Apollon   ·   DSB  ·   B&O   ·   Center for Ledelse   ·   Privathospitalet EIRA   ·   Fitness One   ·   Lóreál   ·   NRGi   ·   Nykredit   ·   Photo Team   ·   Restaurant Frederik & Louise, Skodsborg   ·   

Sparekassen Kronjylland   ·   TK Development   ·   Vejdirektoratet   ·   Operahuset   ·   Wolford   ·   Aalborg Airport   ·   Yellow Hotel   ·   Sparinvest Huset   ·   Windestate   ·   Prodan   ·   Kromann Reumert   ·   Dansk 

Formuepleje  ·   KPMG  ·   Svend Høyer   ·   Stensballegaard Golf   ·   Danfoss   ·  Guldsmed Bodil Binner   ·  Restaurant Il Peccato   ·  Det Kgl. Bibliotek   ·   Tandlægerne Vestertorv 2   ·   ARoS   ·   Mercuri Urval   ·   Hillerød 

Port   ·   LETT Advokatfirma   ·   Apollon   ·   DSB  ·   B&O   ·   Center for Ledelse   ·   Privathospitalet EIRA   ·   Fitness One   ·   Lóreál   ·   NRGi   ·   Nykredit   ·   Photo Team   ·   Restaurant Frederik & Louise, Skodsborg   ·   

Sparekassen Kronjylland   ·   TK Development   ·   Vejdirektoratet   ·   Operahuset   ·   Wolford   ·   Aalborg Airport   ·   Yellow Hotel   ·   Sparinvest Huset   ·   Windestate   ·   Prodan   ·   Kromann Reumert   ·   Dansk 

Formuepleje  ·   KPMG  ·   Svend Høyer   ·   Stensballegaard Golf   ·   Danfoss   ·  Guldsmed Bodil Binner   ·  Restaurant Il Peccato   ·   ARoS   ·   Mercuri Urval   ·   Hillerød Port   ·   LETT Advokatfirma   ·   Apollon   ·   DSB  ·   

Hotel Hillerød  ·  B&O   ·   Center for Ledelse   ·   Privathospitalet EIRA   ·   Fitness One   ·   Lóreál   ·   NRGi   ·   Nykredit   ·   Photo Team   ·  Sparekassen Kronjylland   ·  DSB     TK Development   ·   Vejdirektoratet   ·   

Operahuset   ·    Aalborg Airport   ·   Yellow Hotel   ·   Sparinvest Huset   ·   Windestate   ·   Hotel Hillerød  · Prodan   ·   Dansk Formuepleje  ·   Bro Kommunikation  ·   KPMG  ·   Svend Høyer   ·   Stensballegaard Golf   ·   

Danfoss   ·  Guldsmed Bodil Binner   ·  Restaurant Il Peccato   ·  Det Kgl. Bibliotek   ·   Tandlægerne Vestertorv 2   ·   ARoS   ·   Mercuri Urval   ·   Hillerød Port   ·   LETT Advokatfirma   ·   Apollon   ·   DSB  ·   B&O   ·   Center for 

Ledelse   ·   Privathospitalet EIRA   ·   Fitness One   ·   Lóreál   ·   NRGi   ·   Nykredit   ·   Photo Team   ·   Restaurant Frederik & Louise, Skodsborg   ·   Sparekassen Kronjylland   ·   TK Development   ·   Vestas   · Vejdirektoratet   

·   Operahuset   ·   Wolford   ·   Aalborg Airport   ·   Yellow Hotel   ·   Sparinvest Huset   ·   Windestate   ·   Prodan   ·   Dansk Formuepleje  ·   KPMG  ·   Svend Høyer   ·   Stensballegaard Golf   ·   Danfoss   ·  Guldsmed Bodil 

Binner   ·  Restaurant Il Peccato   ·  Vestas   ·  LiftAlliance, Hamburg   ·   Hotel Hillerød   -   Det Kgl. Bibliotek   ·   Tandlægerne Vestertorv 2   ·   ARoS   ·   Mercuri Urval   ·   Hillerød Port   ·   Photo Team   -   LETT Advokatfirma   ·   

Apollon   ·   DSB  ·   B&O   ·   Center for Ledelse   ·   Privathospitalet EIRA   ·   Fitness One   ·   Lóreál   ·   NRGi   ·   Nykredit   ·   Photo Team   ·   Restaurant Frederik & Louise, Skodsborg   ·   Sparekassen Kronjylland   ·   TK 

Development   ·   Vejdirektoratet   ·   Operahuset   ·   Wolford   ·   Aalborg Airport   ·   B&O   ·   Yellow Hotel   ·   Sparinvest Huset   ·   Windestate   ·   Prodan   ·   Dansk Formuepleje  ·   KPMG  ·   Svend Høyer   ·   Stensballe-

gaard Golf   ·   Danfoss   ·  Guldsmed Bodil Binner   ·  Restaurant Il Peccato   ·  Det Kgl. Bibliotek   ·   Tandlægerne Vestertorv 2   ·   ARoS   ·   Hotel Hillerød  ·   Mercuri Urval   ·   Hillerød Port   ·   LETT Advokatfirma   ·   Apollon   

·   DSB  ·   B&O   ·   Center for Ledelse   ·   Privathospitalet EIRA   ·   Fitness One   ·   Lóreál   ·   NRGi   ·   Nykredit   ·   Photo Team   ·   Restaurant Frederik & Louise, Skodsborg   ·   Sparekassen Kronjylland   ·   DSB   -   TK 

Development   ·   Vejdirektoratet   ·   Operahuset   ·   Wolford   ·   Aalborg Airport   ·   Vestas   ·   Yellow Hotel   ·   Sparinvest Huset   ·   Windestate   ·   Prodan   ·   Dansk Formuepleje  ·   KPMG  ·   Svend Høyer   ·   Danfoss  ·   
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Leverandørovers igt
• Aeron/Herman Miller
• Arnesco
• Artemide
• Artifort
• Arper
• Apstracta
• Bent Hansen
• Bestlite
• Bisley
• Blå Station
• Bork Tavler
• Brdr. Andersen
• BuzziSpace
• Carl Hansen & Søn
• Cascando
• Chat Board
• Cube
• D-Just
• EGE carpets
• Enea
• Engelbrechts
• Eilersen
• Erik Jørgensen
• Excel
• Extremis
• Fatboy
• Foscarini

• Flos
• Fraster
• Frost
• Fritz Hansen
• Giorgetti
• Glimakra
• GlobeZero4
• Gubi
• HAY
• HÅG
• Image Collection
• International Furniture
• Kasthall
• Knax
• Kusch
• Lammhults
• Lange Production
• Lapalma
• Lightyears
• Light-Point
• Linde&Linde
• Louis Poulsen
• Luxo
• Luceplan
• Magis
• Magnus Olesen
• Mogens Hansen Møbler

• Montana
• Montis
• Muuto
• Northern Lighting
• Offecct
• OMANN
• OneCollection
• Pedrali
• Peter Boy
• Polyvision
• PP Møbler
• Prandina
• Randers+Radius
• Rexite
• RBM
• Schou Andersen
• Softline
• Struktuhr
• Søren Lund
• USM Haller 
• Variér
• Verpan
• VIPP
• VM Madrasser
• Walter Knoll
• Woodnotes
• Zeta Furniture

PlusINDRETNING ApS

Frederiksdalvej 8
DK-8940 Randers SV

T +45 8711 4010

info@plusINDRETNING.
dk
www.plusINDRETNING.

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Anvendelse.
• Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser for PlusINDRETNING ApS (J+) finder anvendelse i det omfang de 

ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.
• Købers eventuelle købsbetingelser er ikke bindende for J+.

Levering og montage.
• J+ hæfter ikke for forsinkelse eller manglende levering som skyldes forsinkelse eller leve-ringsvanskeligheder 

fra J+’s leverandører, transporthindringer, force majeure, strejke, lockout eller andre afbrydelser i driften eller 
årsager i øvrigt uden for J+’s kontrol. J+ hæfter herudover kun for forsinkelse eller manglende levering, hvis 
denne skyldes, at J+ har handlet groft uagtsomt. I de tilfælde, hvor J+ ovenfor har forbeholdt sig ansvarsfrihed, 
berettiger overskridelse af leveringstiden ikke køber til at annullere ordren. Leveringstiden forlænges i så fald 
med det antal dage, leveringshindringen har været til stede. Såfremt leveringshindring, der skyldes en eller 
flere af ovennævnte omstændigheder, kan påregnes at ville vedvare længere end tre måneder, skal J+ dog være 
berettiget til at annullere handelen, uden at det anses for misligholdelse.

• Med mindre andet er aftalt, er delleverancer tilladt.
• Såfremt J+ skal sørge for levering og montering, skal lokaler være ryddede og klargjorte til 
• monteringen, i modsat fald faktureres køber for ekstra udgifter i forbindelse hermed.
 
Produktansvar.
• J+ er kun ansvarlig for personskade, hvis køber dokumenterer, at skaden skyldes uagtsomhed fra J+’s side eller 

fra andre personers side, for hvem J+ har ansvaret.
• Skader, forsinkelse og andre forhold opstået som følge af købers manglende færdigheder i betjeningen af lever-

ancen, uegnede materialer samt forkerte metoder, er J+ uvedkommende. J+’s afhjælpning af forhold opstået 
som følge af ovennævnte bliver således beregnet efter 

• gældende takster.
• J+ er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre.

Ovenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er altid gældende, medmindre anden 
skriftlig aftale foreligger


