
creating better environments

Region Midt, Silkeborg

IDENTITET I FARVER Det er ikke altid, man vinder en
popularitets-konkurrence, når arbejdspladsen skal skifte
adresse. Slet ikke, når de nye rammer ligger over 50 km væk.
Det var den udfordring Region Midt stod med, da IT-afdelingen
skulle flytte fra Horsens til Aarhus.

- At inddrage og engagere vore brugere var det rigtige at gøre
og samtidig stille et betydeligt kvalitetsløft af de nye
arbejdspladser i udsigt, forklarer IT-chef i Region Midt, Jesper
Hansen. Det kom til at handle om både farver og ikke mindst
om et lækkert materiale, som er rigtig behageligt at arbejde
ved, forklarer Jesper Hansen.

Opgaven blev overdraget til snedkervirksomheden Spørring
A/S, som hurtigt pegede på Furniture som svaret på de stillede
krav: Behageligt blødt, men samtidig robust og med et udvalg
af farver, så hver zone i indretningen kunne få sin egen
identitet.

Region Midt havde et ønske om at bevare sine eksisterende
hæve-sænke stel for at fokusere på bordpladerne. At skifte fra
de gamle til nye med Furniture fra Spørring A/S blev derfor
gjort til en fælles opgave blandt medarbejderne en lørdag
formiddag inden indflytningen.

- Bedre end det dyreste teambuilding-kursus kunne have gjort
det, konstaterer Jesper Hansen.

I den familieejede virksomhed Spørring A/S produceres ofte
med Furniture.
- Det har vi rigtig gode erfaringer med, vurderer driftsleder Kim
Rasmussen, Spørring A/S. Vedligeholdelsen anbefaler Spørring
udført med Monel fra Forbo Flooring.

UDFØRELSE
Basismateriale: 22 mm mdf, affaset med en 10 mm kant og 45
mm fas.
Lim / spartel: Akrylbaseret lim
Beklædning: Furniture Linoleum
Proces: Hærder i fladpresse i 24 timer

Bygherre Region Midt, Silkeborg

Projektering Spørring A/S

Produkt Bordplader til arbejdsborde

Leverandør Riisfort A/S
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https://www.forbo.com/flooring/da-dk
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