
SKRANKE 
DESIGNS

design at work



CASE: 
SHOWROOM
RUMAS AALBORG
 

 

Førstehåndsindtrykket er vigtigt i alle 

livets aspekter. Erhvervslivet, herunder 

hotelbranchen, er ingen undtagelse. Her 

er det afgørende at gæsten føler sig 

velkommen og taget godt imod, 

fra første møde.



Rumas designer og producerer skranker i 

skandinavisk design med enkle linjer, 

i holdbare materialer af høj kvalitet. 

De fine detaljer udstråler grundighed og en 

professionalisme, der kan bidrage til at 

understrege virksomhedens DNA.



CASE: GUEST APART AARHUS / ULF & DAMSHOLT



FUNKY
SKRANKE

Det første vigtige møde.  

En velkomst der gør indtryk. Tryghed. 

 

Førstehåndsindtrykket er vigtigt i alle 

livets aspekter. Erhvervslivet, herunder 

hotelbranchen, er ingen undtagelse. 

Her er det afgørende at 

gæsten føler sigvelkommen

og taget godt imod, 

fra første møde.



IDÉ & STREG

Kundens behov og ønske var en vinkelbar 

delelig i 3 - på hjul og dermed flytbar.

En kompleks opgave, som dog blev løst 

til stor tilfredstillelse, i tæt samarbejde 

med Ulf & Damsholt.

Skranken er opbygget med formspænd-

te lameller spændt på et korpus i sort 

melamin. 

Baren er ligeledes monteret med en 

messing-belagt topplade.





CASE: 
REDMARK
REVISION
 

 

Den store buede skranke hilser dig 

velkommen når du træder indenfor hos 

Redmark i Hasseris.

Skræddersyet til virksomhedens flotte, 

lyse indgangsparti med overflader i 

linoleum, som med en lyddæmpende, 

mat og blød overflade bidrager til den 

gode akustik i det åbne rum.



CASE: REVISOIONSFIRMA REDMARK AALBORG







CASE: 
VAM 
MASKINFORRETNING

Designer Morten Bøgh har skabt en total 

nytænkning af rum og møblement hos 

entreprenørvirksomheden Vam A/S i 

Auning, ved at trække naturen ind.

VAM har til huse på landet, og det var 

netop placeringen, som designeren tog 

udgangspunkt i, i indretningen.

I forhold til materialevalget har det været 

meget vigtigt, at særligt skranken, som er 

kundens første møde med virksomheden, 

skulle produceres i naturlige, bløde ma-

terialer i lyse nuancer - som samtidig har 

akustiske egenskaber. Derfor faldt valget 

på linoleum. 



CASE: REVISOIONSFIRMA REDMARK AALBORG



CASE: VAM MASKINFORRETNING







KLINIK
SKRANKE

Det første vigtige møde.  

En velkomst der gør indtryk. Tryghed. 

 

Førstehåndsindtrykket er vigtigt 

i alle livets aspekter. 

Her er det afgørende at 

gæsten føler sig velkommen

og taget godt imod,  fra første møde.



IDÉ & STREG

Kundens behov og ønske var en lys og 

let skranke, som ikke fyldte for meget i 

rummet.

Afskærmning mellem patient og 

medarbejder var vigtig men dog stadig 

med åbenhed og imødekommenhed for 

øje.

Løsning/idé til indretning blev en enkel 

skranke i hvid laminat og topplader i 

finér, for at blødgøre og bringe naturen 

ind.





CASE: 
COMPASS
GROUP 

 

I lækre og lyse lokaler i Indre København 

bor Compass. Kontorindretningen er 

skabt med udgangspunkt i farverne sort 

og hvid, da de mørke linoleumsoverflader 

skaber en fin kontrast til de enkle hvide 

rum. 







KLINIK
SKRANKE

Det første vigtige møde.  

En velkomst der gør indtryk. Tryghed. 

 

Førstehåndsindtrykket er vigtigt i alle 

livets aspekter. Erhvervslivet, herunder 

hotelbranchen, er ingen undtagelse. 

Her er det afgørende at 

gæsten føler sigvelkommen

og taget godt imod, 

fra første møde.



IDÉ & STREG

Et ønske og idé om en sekretær-arbejds-

plads til klinikkens venteværelse udmyn-

dede sig i en hjørne ståskranke.

For at værne om tryghed og hjemlig 

hygge, har vores arkitekt udarbejdet en 

idé-løsning med finér på skranke-toppen 

samt monteret lamelvæg ved kaffeanlæg-

get.

 





CASE: 
ERA BILER
HILLERØD
Besøger du Fiat / ERA biler i Hillerød, 

vil du opleve, hvordan der er skabt en 

anderledes og stilfuld indretning med 

fokus på den røde tråd.





CASE: ERA BILER HILLERØD  |  FORHANDLER: KONTORLAND



 

For at skabe et miljø med referencer til det 

italienske bilmærke FIAT, er adskillige overflader 

klædt med rød linoleum. 

Farve og materialevalg 

skaber en fin sammenhæng og vidner om en 

virksomhed, der tør at skille sig ud.





BILLET
SKRANKE

Det første vigtige møde.  

En velkomst der gør indtryk. Tryghed. 

 

Løsningsforslag til billetsalgsskranke 

hos busselskab i Nordjylland -  

med fokus på enkelthed.



IDÉ & STREG

Løsningsforslag til indretning 

hos busselskab i Nordjylland med 

fokus på enkelthed, praktiske 

løsninger og smarte placeringer 

af diverse betalingsmuligheder, 

nummersystem og flere printere. 

Skrankeskal i U-udformning med 

indvendig kabelføring henholds-

vis PC, betalingsautomater og 

WYPE udtræksskab, hvori små 

printere, som pt er placeret på 

bordpladen, plaseres.

Hæve sænke borde er væghæng-

te monteret på skrankeskal for 

at undgå generende stel under 

bordet. 
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RUMAS 
PRODUKTION 

 

Hos Rumas har vi designet kontormøbler siden 1969. Vi har altid været dansk-

ejet, og i dag designer og producerer vi selv størstedelen af vores møbler på 

egne fabrikker i Aalborg og Nørresundby .

Det betyder, at vi er med i hele processen. Og at vi kan garantere, at der ude-

lukkende bruges markedets bedste råvarer og materialer til vores unikke, 

slidstærke produkter – og altid med omtanke for både natur, miljø og kvalitet.

Det nordiske er noget særligt. Lyset. Naturen. Håndværket. 





”Hos Rumas lever og ånder vi for de nordiske traditioner. Alt, hvad vi laver, tager 

udgangspunkt i solidt, dansk design. Alle vores møbler er designet og produceret 

lokalt, og de er et resultat af udsøgte materialer, en stærk håndværkstradition og 

sans for nøjagtighed”





Skelagervej 11  DK - 9000 Aalborg Denmark

Tel.: +45 98 18 11 55

Mail: rumas@rumas.dk

www.rumas.dk
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