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”Desktop er et hverdagsprodukt, som gen-
kendes af mange, og som får ny opmærk-
somhed med en anderledes brug. 

Louise Mengel Tygesen, 
designer for 8000c

EN HVER-
DAGSHELT

PRODUKT: ONE TABLE

DESIGNER: Louise Mengel Tygesen

PRODUCENT: 8000c

FOTO: 8000c

DESKTOP:  4176 mushroom, 4166 charcoal

8000c.dk



BYGHERRE: Jyske Bank A/S

PRODUKT:  Inventar til kaffebar

ARKITEKT: Confect A/S

INDRETNING: Jyske Bank, Naja Henriette Knorr, 

Henning Hauge

PRODUCENT: Ribu Inventarsnedkeri A/S

FOTO: Tom Jersø

DESKTOP: 4132 ash, 4172 mauve

confect.dk

ribu.dk

BAREN ER 
ÅBEN

Jyske Bank udvikler løbende nye kundetermi-
naler med kaffebaren som tema. Den seneste 
åbnede i Kgs. Lyngby i marts.

”Bygherren har et krav om bæredygtighed! 
Hvad kan være bedre end et organisk naturma-
teriale, der er rart at omgås, har en attraktiv stof-
lighed, og som tåler det offentlige miljø?”

Designer og direktør for Confect A/S
Klaus Nielsen



Indretningen på en virksomhed skal imødekomme 
de krav, som virksomhedens arbejdsopgaver stiller. 
Men, hvad indretningen også skal, er at iscenesætte 
de handlinger, som udspiller sig i den. Indretningen 
bliver i den optik til rekvisitter og sætstykker på hver-
dagens tribune.

Det er det mindset, som hersker hos Noeberg 
Virksomheds-Scenografi. Med Karen Noeberg som 
kreativ kraft udforskes den stillede opgave efter de 
samme guidelines, som anvendes på et teater. For 
der har scenografen Karen Noeberg sine rødder:

Fortællingen 
om en velkomst
På Vingsted Centret i Bredsten ved Vejle har virk-
somhedsscenografen Karen Noeberg indrettet 
en ny reception til modtagelse af hotel – og kur-
suscentrets gæster: Her bydes velkommen



Hæve-sænke 

bordenes plader 

er beklædt med 

Desktop i farven 

conifer.

BYGHERRE: Vingsted Centret

PRODUKT: Receptionsinventar 

ARKITEKT: 3XN A/S

INDRETNING: Noeberg Virksomheds Scenografi

PRODUCENT: Møbelsnedker Kjeldtoft A/S 

FOTO: Henrik Kastenskov

DESKTOP: 4174 Conifer

BULLETIN BOARD: 2182 potato skin, 2162 dusk egg, 

2204 poppy seed

Forrest receptions-disken i asketræ og Desktop med Bulletin Board på indersiden. 

I baggrunden reolvæggen med et næsten mondrian’sk inspireret design.

-Det er brugernes ønsker, jeg lytter til og det er dem, 
der danner afsættet. Men for at brugerne kan yde 
deres bedste er forudsætningen, at de har de rig-
tige ’rekvisitter’. Så i den forståelse bruger jeg erfa-
ringerne fra teatret for at skabe stemning, miljø og 
funktion, forklarer Karen Noeberg. 

Den stillede opgave her var at sætte form og struk-
tur på en ny reception til hotel – og kursusvirksom-
heden Vingsted Centret. Med Karen Noebergs ord: 
- Her bydes velkommen, så gæsten føler sig hørt, 
forstået og taget af.

Med til iscenesættelsen af velkomst og ankomst 
hører også rummets lydmæssige kvalitet. Foyeren 
har næsten katedralske dimensioner; at Desktop og 
Bulletin Board også bidrager til at sikre den gode 
rumklang er derfor endnu et argument, tilføjer Ka-
ren Noeberg.
- Min sympati for linoleum bygger på, at det så vel-
kendt og afprøvet, at det er blødt og robust og, at 
det er uden emissioner.

 

Løsningen er en reception med arbejdspladser og 
disk med en cirkulær grundplan - som et vingeslag. 
Under en trappe er pladsen udnyttet til arkiver med 
skjulte reoler, der kan trækkes ud af væggen. Mate-
rialerne er asketræ, Desktop og Bulletin Board: - In-
ventaret skal ikke vække opsigt, men i stedet med 
sine naturlige og holdbare materialer indordne sig 
arkitektur og omgivelser. Og så skal resultatet være 
langtidsholdbart, lyder det fra Karen Noeberg, som 
understreger: - Derfor Desktop, der signalerer det 
kendte og det, der hører til netop her, understreger 
Karen Noeberg. 



”En version med Desktop på bord-
pladen er i vores øjne en upgrade, 
fordi linoleum er et af de få materi-
aler, der ældes med ynde.

Hee Welling, designer og parter 
Welling/Ludvik Industrial Design.

 

UPGRADE PRODUKT: Mesa

DESIGNER: Welling/Ludvik

PRODUCENT: Fredericia Furniture

FOTO: Fredericia Furniture

DESKTOP:  4176 mushroom, 4023 nero

welllingludvik.com

fredericia.com

”Vi er store fans af linoleum og ser masser af muligheder for det 
Gudmundur Ludvik, Welling/Ludvik



PRODUKT: Base

DESIGNER: Mika Tolvanen

PRODUCENT: Muuto

FOTO: Muuto

DESKTOP:  4132 ash, 4155 pewter, 4023 nero

mikatolvanen.com

muuto.com

FINLANDIA
”Vi valgte Desktop by Forbo® som et slidstærkt 
materiale, der samtidig er så dejligt at røre ved. 
Kantens træ er en harmonisk ledsager med sin 
tiltalende tykkelse. 

Mika Tolvanen 
Studio Tolvanen Oy
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desktop® - et bæredygtigt valg
desktop® linoleum, specielt til produktion af møbler og inventar, fremstilles af rene naturmaterialer, der alle er almindeligt 
forekommende og fornybare. Bestanddelene er linolie, harpiks, træmel, kalkstensmel, tilsat farvepigmenter, der er udvundet 
på naturlig basis. Bagsiden er af papir. Alle materialer er biologisk nedbrydelige. Den bløde og varme overflade.bidrager til et 
komfortabelt arbejdsmiljø og har tilmed en dæmpende virkning på rummets akustik. desktop® kollektionen fremstilles i 20 
forskellige farver. 
Forbo Floorings øvrige linoleumskollektioner består af mere end 400 variationer, og kan også anvendes til møbelproduktion

pinterest.com/forboflooringdk/  I  facebook.com/ForboFlooringSystems

Ny kollektion
i september
Forbo Flooring er på trap-
perne med en ny kollektion 
af Desktop: 
Forbo Furniture Linoleum. 

Forbo Furniture Linoleum 
udkommer i kategorier: Grå-
tonerne, de dybe naturfarver, 
pastellerne og pangfarverne.   

Den kommende kollektion 
afløser Forbo Desktop fra 
2008. Kollektionen ventes at 
udkomme i september.

Ny konsulent i
Forbo Furniture
Torben Mikkelsen, 51, tiltrådte 1. marts som landsdækkende Key 
Account Manager for Forbo Flooring med speciale i Forbo Furniture 
Linoleum. Torben kommer med en solid professionel ballast og et 
stort netværk fra en lang karriere inden for køkken – og møbelproduktion, 
bl.a. HTH A/S. Senest beklædte Torben en stilling som konsulent 
for inventarproducenten til butiksindretning, Danmodul A/S. 

-Jeg er vokset op med linoleum, konstaterer Torben Mikkelsen, hvis første erfaringer med materialet 
stammer tilbage fra skoleårene, men fortsatte da Torben blev tilknyttet produktion af specialinven-
tar til fx institutionsbrug. 

- Her var linoleum ofte et foretrukket materiale, påpeger Torben Mikkelsen, som primært har sine 
kompetencer inden for salg og service, men med en ikke ubetydelig viden fra mange års fagligt 
virke side om side med produktionen.
Torben Mikkelsen bor i Ulstrup mellem Randers og Viborg, en god base i forhold til de mange mø-
bel– og inventarproducenter med adresse i Jylland.

Torben kan kontaktes på 29 11 33 40


