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ENKELT

INDBYDENDE

KVALITET

TIDSLØST

STILFULDT 

LEVENDE

GRØN 

BLÅ

ORANGE

I forslagene har hovedfokus været, at skabe gode og 
funktionelle rammer for husets kunder, gæster og 
medarbejdere.

Der er valgt møbler med karakter og af høj kvalitet. 
Møblerne er valgt i farver og materialer, der spiller sammen og 
giver en stilfuld og imødekommende stemning.
 
Farvevalget er i dette forslag valgt i nuancerne hvid, grå, an-
tracit, sort og rødlige toner. Disse farver er valgt således, at de 
spiller sammen med huset som helhed. Samtidigt er det farver, 
der er elegante og tidsløse. Man kan supplere med andre farver 
i kunst og accessories for at skabe mere dynamik, hvis dette 
ønskes. 

Der er lavet to planforslag. 
Der kan fi ndes alternativer til alle møblerne. 

På de følgende sider illustreres indretnings- og 
møbelforslag til Jutlander Banks nye lokaler i Aalborg.
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22 pladser
1 skrankeplads
2 Chefkontorer
5 Mødelokaler
Gæstekantine + kantine
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Erhvervslounge 
Loungeområde for erhverv, men kan også bruges 
af andre kunder. Virker imødekommende samti-
digt med, at det stadigt er stilrent.

Stol Veneto:
Flot og stilfuld stol i elegante linier og et tidsløst 
look. Kan fås i både læder og stof. 

Polstret i stof. 
Mørk grå eller sort.
Med drejefod. 

Sofa Fargo:
Flot dansk designsofa i elegant design med et let 
udtryk. Signalerer elegance og at man har styr 
på sine ting.

Polstret i stof. 
Grå eller sort.
3 personers.

Lounge
Venteområde ved skranke. 

Stol Veneto:
Flot og stilfuld stol i elegante linier og et tidsløst 
look. Kan fås i både læder og stof. 
Med god siddekomfort.

Polstret i stof. 
Rød.

Resting bord. 
Design bord i let design. 
Ø 70 cm. 
H 51 cm.
Sort plade. 

Lugo sofabord
Stilfuldt sofabord i let design. 
Signalerer elegance.
 
Valnød. 70 x 92 cm. 

Delta reol
Reol med skydelåger. 
1 rum høj. 
Sort med antracit front. 
Væghængt. 

Tæppe
Langhåret tæppe 
i grå nuance.
350 x 260 cm.

Twiggy lampe

Børneområde
Kan også bruges af voksne. 
Pufs med bord og lille reol med hjul i 
Delta Dencon serien. 
Puf: Ø 90 cm med bord. 
Ø 44 cm uden bord.



SIDE 6INSPIRATION MØBELFORSLAG, KONTORER 

Dencon Delta skrivebord
Moderne møbelserie i meget høj kvalitet. 
Bordet har hævesænke-funktion med støjsvag 
motor og mulighed for diverse tilbehør. 
Kan fås i mange størrelser og overfl ader. 

200 x 90 cm
Med mavebue
Sort nanolamiant bordplade.
Stel i sort med krom stel. 
Alternativ: Alu stel. 

Med slidse i bord for “fri kabling”.
Med mulighed for frontgardin.

Kontorstol Serie 800
Egronomisk god kontorstol 
der matcher de fl este person-
er. Kan indstilles efter bruger-
en og giver god støtte og en 
effektiv arbejdsstilling. 

Polstret i koks eller sort stof. 
Sort stel. 

Mulighed for udtræksskuffe
Skuffe monteret under bord til opbevaring af 
diverse. Kan supplere udtræksreolen og være 
opbevaring til diverse kontorartikler mv. 

Kan ikke ses, når den er monteret. 

Ninety
LED Bordlampe.
Elegant og let design til 
de arbejdspladser, der har 
behov for lampe på bordet. 

Skranke
Stilfuld standardskranke med plads 
til en arbejdsplads og elegant 
velkomst.
Kan gøres unik ved at dekorere 
med folie og derved skabe et 
specielt udtryk. 

165 x 52 cm. 
sort og antracit. 
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Dencon Delta Opbevaringsserie
Moderne dansk opbevaringsserie i et meget 
let og stilfuldt udtryk. Seriens helt nye design 
imødekommer de krav, der er til en opbevarings-
serie i en moderne bank. 
Kan indrettes efter behov - og fås i et stort antal 
varianter, farver og overfl ader.

Eksempler på opbevaring. 

2 rums reol
Sort overfl ade
Antracit front

3 rums reol med hængemapper
Sort korpus.
Sort front.

Udtræksreoler
Skaber afskærmning og et elegant udtryk. 
Opbevaring, der er tæt på arbejdsplads og 
defi nerer privatsfære. 
2 rum høj. 
Med hylder. 
Sort korpus. 
Front og indmad i antracit.

Mødeø
Mødeø i fl ot design, der skaber en samling på 
opbevaringen og danner mulighed for man kan 
mødes over reolerne eller have dekoration/
stemningsskabende ting placeret derpå.

Sort.
Front i sort og antracit.
120 x 120 cm. 
På høj sokkel.

NY DELTASERIE 
I LETTERE OG MERE 
STILFULDT OG TIDSLØST DESIGN!

MØBELFORSLAG, KONTORER 



SIDE 8INSPIRATION MØBELFORSLAG, CHEFKONTORER 

Dencon Delta X skrivebord
Delta X er den eksklusive “storebror” til Delta serien. Denne 
møbelserie er fl ot og klassisk i udseende og signalerer, at man er 
kommet ind på et direktør- eller chefkontor. Stilen matcher 
bordene i banklokalet og signalerer derved sammenhæng i 
huset, uden at det bliver for “fornemt”.  

210 x 110 cm. 
Rektangulært. 
Valnød bordplade.
Sort kant.
Stel i krom.

Kontorstol serie 800_ Chefstol.
Egronomisk god kontorstol der matcher de fl este 
personer. Kan indstilles efter brugeren og 
giver god støtte og en effektiv arbejdsstilling. 
Har en høj ryg, der signalerer klasse og eksklu
-sivitet og understreger, at man er kommet ind 
på et chefkontor.

Polstret i sort læder eller stof. 
Krom stel. 

AJ bordlampe

Dencon Delta X  opbevaring. 
Opbevaring, der matcher Delta X bordet og 
er med til at skabe et fl ot og udtryksfuldt kontor 
med klasse. Kan indrettes efter behov. 

Sort og valnød.
3 og 2 rum høj. 
På ben. 

Gæstestol 
Elegant stol med høj 
ryg og drej.

Sort læder polstring. 

Delta mødebord 
Mødebord i elegant 
design og fl otte linier.  

Valnød.
Krom ben.
Ø 110 cm.
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Dencon Delta Mødebord
Stilfuld mødebord med T-stel, der giver god 
plads omkring bordet. Kan fås i mange størrelser 
og overfl ader. Har et let og tidsløst udtryk. 

Rektangulært eller tøndeformet. 
Bordplade i nanolaminat. 
Stel i sort med krom fod.

Kan udstyres med kabellemme, -huller og 
bokse for nem adgang til stik mv. 

Mål: 
Tøndeformet: 320 x 120/100 cm
Tøndeformet: 206 x 110/88 cm

Opbevaring
Delta opbevaring i let design til opbevaring af diverse. 

Sort korpus. 
Koks eller sort front. 
2 rum høj. 
Åbne rum eller låger. 

Kan evt. polstres i forskellige 
farver i de forskellige rum.

Mødestol type 01-03
Butterfl y. Ny og tidsløs 
kvalitetsmødestol, der kan fås i 
mange forskellige udgaver. Med 
en stor siddekofort og et ind-
bydende udtryk. 

01 
Med indersidepolstring.
Sort bejdset skal. 
Krom stel. 
Med armlæn. 

02
Med stof fuldpolstring og drej.
Med glidere. 
Med armlæn. 

03
Med tyk læder fuldpolstring og 
drej.
Kabelsyet.
Med hjul. 
Med armlæn.
Cognac farvet læder, der 
matcher valnød træ i tonen.

Ny dansk klassiker!

Lille mødelokale.
Gavlbord med barstole i serien Butterfl y. 

Sort linoleum. 180 x 80 cm.
Sorte stole polstret i grå og røde nuancer. 
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Kantinestol
Butterfl y. Ny og tidsløs 
kvalitetsstol, der kan fås i mange 
forskellige udgaver. Med en stor 
siddekofort og et indbydende 
udtryk. Nem at bruge og vedlige- 
holde. Kan fås med ophæng. 

Skalstol i kantine og sal.
Sort bejdset skal. 
Krom stel. 
Sædepolstring. 
Uden armlæn.

Alternativ  i gæstekantine
Skalstol.
Sort bejdset skal. 
Krom stel. 
Sædepolstring. 
Med armlæn.

Bord kantine og gæstekantine
Bord i let design med fl otte linier 
og et holdbart design. 
Nem at vedligeholde og kan fås 
med klapstel og hjul, således 
at bordet er nemt at fjerne i 
forbindelse med arrangementer. 

Hvid lamiant. 
180 x 80 og 120 x 80 cm. 

Cafebord 
Cafebord i fl ot stil, der matcher 
husets andre borde. 

Hvid lamiant. 
Ø 80 cm. 
Krom stel. 

Med eller uden 
armlæn!
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22 pladser
1 skrankeplads
2 Chefkontorer
5 Mødelokaler
Gæstekantine + kantine
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Skranke
Delta skranke i let og fl ot design, 
med plads til en arbejdsplads med 
hævesænkebord. 
Skranken er stilfuld og tidsløs. 

Sort og antracit. 

Addi
Moderne siddemøbel, der står som 
en skulptur i rummet, og aldrig ser 
“tom” ud. 
Kan bruges af alle. 
Har god siddekomfort. 

Bord, Puf med ryg
og puf uden ryg. 
Polstret i læder. 

Imola
Loungestol i elegant design med 
nogle levende og stilfulde linier. 
Giver en god siddekomfort. 

Polstret i rødt stof eller læder i sort 
eller brun.

Med Resting bord 
Ø 60 cm.
Krom stel. 
Sort bordplade. 

Kasser på hjul.
Opbevaring af legetøj. 
Kan køres hen til ventemøbler. 

Finer med tekst.
Med hjul. 




