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Arkitekt MDD
Michael h. nielsen
Dansk design er skrivebordslængder  
foran, når det gælder kontormøbeldesign, 
mener designer Michael H. Nielsen. 

side 4

Island

Dansk Design 
i islanD
Lufthavnen i Reykjavik er indrettet  
med møbler fra Dencon.

side 16

Norge

MonsterfilM
Monster er et underholdningshus, som 
skaber og producerer tv-programmer, 
reklamefilm, spillefilm og oplevelser. 

side 42
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Dencon blev grundlagt i 1964, og vi kan derfor med stolthed sige, at vi  
snart kan fejre 50-års jubilæum med fremstilling af ergonomiske kontormøbler.
Dencon er i dag en dynamisk og rationel virksomhed, som leverer funktionelle 
og ergonomiske value for money-produkter. produktprogrammet består udeluk-
kende af kontormøbler, som afsættes primært i Norden.



Allerede for 15 år siden kom han første 
gang i kontakt med Dencon. på den 
veletablerede møbelfabrik i skive var 
omdrejningspunktet håndværk og produk-
tion. Dialogen med Michael H. Nielsen 
satte skub i udviklingen af nye design. 
Han skabte i første omgang to møbel-
serier, Gamma og Cappa. De blev fulgt 
op af serien Delta, som siden har været 
bestseller hos Dencon og flere gange er 
blevet udvidet og tilpasset. senest med 
en række kantinemøbler.

– Designet er skandinavisk og enkelt. 
Det betyder, at det rammer bredt, også 
internationalt. Vi har også fokuseret på 
alsidigheden, så design og funktiona-
litet betyder, at hver del kan mange 
forskellige ting – eksempelvis opbeva-
ring, der samtidig er flotte rumdelere, 
og de mange forskellige typer ben, der 
hver især giver forskelligt udtryk. på 
den måde var Dencon blandt de første, 

der skabte customization af kontor-
møbler, siger Michael H. Nielsen, der 
ikke er i tvivl om, at design skaber 
værdi på en arbejdsplads.

– Alle mennesker kan lide at se på noget 
pænt, som selvfølgelig skal være både 
super funktionelt og i en kvalitet, der 
holder til daglig brug. Æstetikken er 
med til at skabe positiv energi, siger 
Michael H. Nielsen.
Han peger også på andre vigtige forud-
sætninger for at designe gode kontor-
møbler:

– Hjemme betaler folk selv for deres 
møbler. Det gør man ikke på arbejdsplad-
sen, og derfor behandler man møblerne 
anderledes. Det kræver, at møblerne er 
robuste på et helt andet niveau. Ikke 
bare kvaliteten, men også designet skal 
være holdbart, for kontormøbler er en 
investering, som ikke bare skiftes ud. 

produktudvikling kan understøtte den 
proces. Hos Dencon udvikler vi f.eks. 
nye greb, farver eller bordplader til 
Delta, så kontoret altid er up to date.
Michael H. Nielsen designer også tids-
svarende møbler for andre danske  
møbelvirksomheder – blandt andre design-
boligkæden bolia. Han er uddannet fra 
det, der i dag hedder Kunstakademiets 
Designskole. efter uddannelsen arbejdede 
han et par år på forskellige tegnestuer, 
før han etablerede sin egen tegnestue.

– Jeg har altid vidst, at jeg ville 
designe møbler. Godt møbeldesign handler 
om mennesker og om samspillet mellem 
anatomi og funktion. Det er en fantas- 
tisk udfordring i forhold til hver en-
este opgave, at jeg designer både til 
folk, der skal nyde møblerne derhjemme, 
og til folk som skal bruge dem hver 
eneste dag i mange timer og mange situ-
ationer på jobbet.

Mens ergonomien anviser konkrete veje, 
er æstetikken det kreative brændstof, 
der gør processen både interessant og 
udfordrende. For møbeldesigner Michael 
H. Nielsen har arbejdet med design af 
møbler og inventar til arbejdspladser  
i både Danmark og udlandet altid  
været spændende.

– Vi har været både heldige og forud-
seende i Danmark. Allerede for flere 
årtier siden tog vi hul på at regulere 
markedet for kontormøbler ved at stille 
krav til ergonomien. Krav, der gav  
danske designere stor erfaring. ergono-
mien er derfor aldrig blevet en barriere 
i designprocessen – tværtimod. Det er  
en fastforankret grundbetingelse, som  
vi giver æstetisk og designmæssig værdi, 
siger Michael H. Nielsen.

møbler 
handler om 
mennesker
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DANsK DesIGN eR sKRIVeboRDsLÆNG-
DeR FoRAN, NåR DeT GÆLDeR DesIGN 
AF KoNToRMØbLeR, MeNeR DesIGNeR 
MICHAeL H. NIeLseN, DeR HAR TeGNeT 
DeNCoNs MesT popuLÆRe seRIe, DeLTA.
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DeBel 

(Randers, Danmark)

DebeL LIGGeR I DeT syDLIGe RANDeRs 
oG HAR I 30 åR LeVeReT GARDINLØs-
NINGeR oG DesIGN TIL bADeVÆReLseT 
TIL euRopAs GØR DeT seLV-FoLK. 

DebeLs byGNING sKILLeR sIG uD, FoRDI 
DebeL VIL VÆRe ANDeRLeDes. DeT sKAL 
KuNNe ses på LANG AFsTAND, AT HeR 
eR båDe HoLDNINGeR, ARbeJDsMILJØ oG 
pRoDuKTeR INNoVATIVe. KRAVeT TIL DeN Nye 
byGNING VAR, AT DeN sKuLLe HAVe ”KANT”. 
DeRFoR VALGTe ARKITeKT MIKKeL FRosT  
FRA CebRA ARKITeKTeR AT TeGNe eN  
RuND byGNING. 
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VI HAR VALGT AT LADe VoRes MeDARbeJDeRe 
sIDDe I sHowRooM‘eT FoR AT VIse KuNDeRNe 
eT ARbeJDsMILJØ, DeR AFspeJLeR sIG HeLT 
uD TIL pRoDuKTeRNe. VI FåR LIV I VoRes 
sHowRooM, oG MeDARbeJDeRNe TRIVes. 
INDReTNINGeN eR HeLT I Top, oG DeN 
eFFeKTIVe LyDDÆMpNING, DeR eR TÆNKT 
IND I båDe byGNING oG MØbLeR, eR HeLT 
opTIMAL I DeT seKs MeTeR HØJe RuM. 
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DeBel
RuMMeTs MIDTe eR soM CeNTRuM I eT 
RuLLeGARDIN MeD GARDINeT, DeR sLyNGeR 
sIG RuNDT oM. eFFeKTeN eR FØRT HeLT uD 
på HuseTs yDeRsIDe oG sLuTTeR FØRsT uDe 
på GRÆspLÆNeN. CeNTeRKeGLeN sKAL på 1. 
sAL GIVe sTeMNING soM på eT bIbLIoTeK  
oG eT GoDT oVeRbLIK oVeR DeT sToRe 
LoKALe MeD MATeRIALepRØVeR. NåR MAN 
beVÆGeR sIG TIL sTueeTAGeN, eR DeT 
pRoDuKTeRNe, DeR eR I CeNTRuM. GåR MAN 
HeN TIL DeN ReLeVANTe seKTIoN, eR DeR 
100% FoKus på DeN.
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DeBel

NÆsTeN ALLe opbeVARINGsMØbLeRNe eR TIL 
FReMVIsNING AF VAReR, MeN DebeL HAR 
VALGT sAMMe ReoL TIL INDReTNING AF 
KoNToReT. sKAbeNe MeD VARepRØVeR eR 240 
CM HØJe FoR AT HoLDe FoKus på NeTop DeN 
seKTIoN, KuNDeN sTåR VeD. MAN KAN IKKe 
se VIDeRe TIL DeN NÆsTe RÆKKe.
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DeBel



– Der blev bygget mange nye huse og 
lejligheder i Island i de år, så der 
var godt gang i salget af nye køkkener, 
siger steinar Örn Ingimundarson.
Men den økonomiske nedsmeltning var også 
hård ved den populære butik, og i 2008 
måtte den daværende indehaver lade  
banken overtage butikken. banken så  
imidlertid potentiale i InnX, så i  
stedet for at dreje nøglen om tilbød  
den derfor steinar Örn Ingimundarson 
og hans kollega, Marten Løvdahl, at 
overtage butikken.

– InnX har og havde et godt netværk af 
store og loyale kunder – ikke mindst 
inden for kontormøbler. Vi kendte kunde-
grundlaget og vidste, hvad butikken stod 
for, så derfor turde vi tage springet og 
overtage butikken. Desuden havde vi gode 
leverandører, som bakkede os op, og som 
vi vidste, vi kunne regne med.
blandt dem Dencon i Danmark, som gennem 
en årrække havde været butikkens største 
leverandør af kontormøbler.
– Det skandinaviske design matcher 

den islandske stil og smag. Vi op-
lever Dencon som en loyal og fleksi-
bel leverandør, og kvaliteten af deres 
møbler er i top. Da vi manglede speci-
elle dele til vores klædeskabe i køk-
kenafdelingen, kontaktede vi Dencon. Vi 
vidste, at de havde den produktionsmæs-
sige knowhow, og de løste opgaven for 
os, fortæller steinar Örn Ingimundarson.
Med banken i ryggen kastede de to nye 
ejere sig ud i et marked i fuld reces-
sion. Alligevel med masser af gåpåmod og 
tro på, at butikkens koncept holdt vand.
ud over at sælge kontormøbler driver 
InnX stadig både køkken- badbutik og 
boligindretning via det internationale 
danske retailkoncept boConcept.

– Det har været hårdt arbejde, men vores 
målsætning var, at kom vi igennem de 
svære år, så kan vi klare alt.
Det benhårde arbejde og investeringen i 
at pleje både eksisterende og nye kunder 
betalte sig. I de seneste år har InnX 
fået både store og små indretnings- 
opgaver og vundet flere licitationer.  

butikken beskæftiger i dag 11 medar-
bejdere og har blandt andet indrettet 
kontorer i Reykjaviks lufthavn, for det 
islandske postvæsen og hos den inter-
nationale islandske koncern Össur, 
der udvikler og producerer ortopædiske 
løsninger. en stor del af opgaverne er 
udført i samarbejde med Dencon.

– De fleste vil gerne have godt design. 
Men kontormøbler er også en tillidssag, 
fordi de skal kunne holde til brug hver 
eneste dag. Når vi indretter, lægger vi 
stor vægt på fleksibilitet, så kunderne 
får løsninger, der matcher deres behov 
og afspejler deres virksomhed, siger 
steinar Örn Ingimundarson. Han glæder 
sig over, at recessionen ser ud til at 
være afløst af fremgang.
– Ganske vist kun spæde tegn på fremgang 
– og fremgang med små skridt, men vi er 
her endnu og er også klar til, at der 
kommer mere fart på. 

Den grønne ø var på den grønne gren.  
Men efter en række glade år med  
økonomiske gejsere på den smukke,  
nordatlantiske klippeø kollapsede den 
islandske økonomi som en af de første  
i verden i 2008.
To år før havde sælger steinar Örn  
Ingimundarson skiftet branche. I stedet 
for biler solgte han nu køkkener til  
de pengestærke islandske kunder fra 
Reykjaviks førende bolig-, kontor-  
og indretningsbutik, InnX. 

dansk 
design og 
kvalitet 
dur i island

INNX I ReyKJAVIK HAR I sAMARbeJDe  
MeD DeNCoN HoLDT GRyDeN I KoG 
GeNNeM sVÆRe IsLANDsKe KRIseåR. 
DeNCoN HAR bLANDT ANDeT INDReTTeT 
LuFTHAVNeN I ReyKJAVIK.
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factuM2 

(Aarhus, Danmark)

Factum2 A/s er et landsdækkende 
arkitekt- og ingeniørfirma med hovedsæde 
i Aarhus. Virksomheden har specialiseret 
sig i byggeteknisk rådgivning og analyse 
og blev stiftet i 2010, da kredsen 
af ejere ønskede at sikre kunderne 
markedets bedste service og kvalitet. 
Factum2 hviler på et stærkt fundament, 
hvor den enkelte arkitekt eller ingeniør 
med sin lokale forankring nyder stor 
respekt i lokalområdet.

NoGLe AF De MesT DyNAMIsKe  
ARKITeKT- & INGeNIØRVIRKsoMHeDeR 
MeD speCIALeR INDeN FoR  
TILsTANDsRAppoRTeR, eNeRGIMÆRKNING, 
byGGeTeKNIsK GeNNeMGANG,  
TeRMoGRAFeRING, INDeKLIMAANALyseR 
oG TÆTHeDspRØVNING eR sAMLeT I  
eN LANDsDÆKKeNDe VIRKsoMHeD oG  
uNDeR eT sTÆRKT bRAND.
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factuM2
KoNToReT I sCANDINAVIAN CeNTeR HAR 
eN HeLT FANTAsTIsK beLIGGeNHeD, MeN 
HAR NoGLe MeGeT uHeNsIGTsMÆssIGe 
sKÆVe VINKLeR. eT sToRT TeGNe- oG 
INDReTNINGsARbeJDe HJALp MeD AT  
KoMMe FReM TIL DeN beDsTe LØsNING.
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De DyRe KVADRATMeTeR I LeJeMåLeT eR  
uDNyTTeT opTIMALT. sAMTIDIG HAR MAN  
FoRMåeT AT sIKRe FACTuM2s MeDARbeJDeRe 
De sTØRsT MuLIGe ARbeJDsboRDe, så De  
HAR pLADs TIL AT sIDDe MeD DeRes 
TeKNIsKe TeGNINGeR. 
ALLe opbeVARINGsMØbLeR eR på HJuL, 
HVILKeT GIVeR INDReTNINGeN eT MeRe LeT 
oG MobILT uDTRyK. De MANGe sKÆVe VINKLeR 
oG VÆGGe beTyDeR, AT MØbLeRNe GeRNe  
Må KuNNe FLyTTes.

factuM2
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Malling 

(oslo, Norge)

eJeNDoMsHuseT MALLING & Co I osLo 
eR eTAbLeReT I 1964. seLsKAbeT 
HAR FRA beGyNDeLseN VÆReT eN 
CeNTRAL AKTØR I AT FoRMe DeT, 
soM sKuLLe bLIVe eN Ny bRANCHe: 
eRHVeRVseJeNDoMMe. VIRKsoMHeDeNs 
VIsIoN eR AT VÆRe NoRGes DyGTIGsTe 
oG MesT ANeRKeNDTe eJeNDoMsHus.



Malling

MALLING & Cos MåLsÆTNING eR AT VÆRe 
påLIDeLIG, posITIV oG pRoFessIoNeL 
I HoLDNINGeR oG FReMTRÆDeN. HeR eR 
INTeT oVeRLADT TIL TILFÆLDIGHeDeRNe, 
HeLLeR IKKe INDReTNINGeN. opbeVARINGeN 
I RØGeT eG KoMbINeReT MeD De HVIDe 
boRDe GIVeR eT eNKeLT, oRGANIseReT oG 
KLAssIsK uDTRyK oG eN sTeMNING AF, AT 
VIRKsoMHeDeN HAR sToR FoKus på opGAVeN.
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Xim hit ene numque ped ut volo tem vo-
lupta sintium isquaectur, omnim ipiet, 
ut rehenia tiorecust es derem fuga. Aspe 
pa quasin esciur? To que susdam, que 
perum viderro dus sit estiberit dolum 
laut ellam corrum que ped quo destiust, 
audandam eum quo torit fuga. Caturiorro 
deleseditius repedit ium si occaboreius, 
que vendanditiis arum quo et quiatempo-
rem faccum, vel enis estem reptatempos 
magnatum et laborror repre eicate natet 
earit res acest prestorum fugiae. Itatem 
enesseque namus, nimenis si restio temo 
maximporum qui optate voluptatiis quas 
reperna tinienis ad quodipis apiendae 
ipiciam aspidebis nostibus sit, uta 
volorum nessitam venis cor as vellorem 
destempores nobit velita vollupt atem-
pora site nusae veruptati im sa sum ali-
cidercit quianis nonse sae. et molupti 
atiuscillis corerio etus, cusdaerio 
magnihi tatur, nonsequiam eaqui diantib 
usciustiorem illecat empores maior-
rovid et am accus ame dit, intibearia 
dolestrum auditaquas sum utesequ idellam 
aborum cone voluptae rerrorepudae cus 
nullesere lautes re eatio es sam hitae-
rum quam, est fugiae magnatiorem. et 
eliam fuga. ed est hita nos corpor sitas 

et ea qui corume di di si quiasinumque 
occum fugit, qui accaeceaque que la que 
voluptiunt.
Ibusant. utatio. Nequam nonsed quiam 
quam, es alibus.
Debitat urepudi pientia dolupta tquodia-
tis rest periori coreped maximilis molor 
as doluptur moluptatenis delest, quam, 
estio. Tusdaeptia nus.
Non non rae libus eaturestion eium 
quodi beaquam, sinima comnistorro iment 
entissequia volore consequiant volupta 
tisquias sitibus anisitatur aut andiatur 
as nias etur, esenda sit eatemped utem-
posamet quam se vel eosam que re, audia 
identiisim fugit architaqui 

stokke
(ålesund, Norge)

sToKKe bLeV eTAbLeReT I 1932 oG 
pRoDuCeReR MØbLeR oG uDsTyR TIL 
bØRN. sToKKe FoKuseReR på eRGoNoMI, 
uNIKKe LØsNINGeR oG FuNKTIoNALITeT.
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De fleste, der har børn, kender møbler 
fra stokke, der er specielt designet til 
at fremme børns udvikling og trivsel, 
og samtidig er produkterne udformet i et 
smukt skandinavisk design. 

stokke stiller høje krav til sine 
produkter, derfor har det skandinaviske 
design, kvalitet og funktionalitet også 
været centrale aspekter ved kontorind-
retningen. Delta serien fra Dencon er 
enkel og skandinavisk i sit udtryk, og 
samtidig lever det ergonomiske aspekt og 
kvaliteten op til stokkes forventninger.

Kontoret er indrettet i lyse og venlige 
farver, og de hvide flader på kontor-
møblerne er med til at skabe en lethed i 
det store lokale. Det åbne kontor-miljø 
indbyder til sparring og udveksling af 
ideer, som er med til at fremme et  
dynamisk og innovativt arbejdsmiljø.  
Den enkle indretning af arbejdspladsen 
skaber et rum, hvor der er plads til 
fordybelse og koncentration. skærm-
væggene og udtræksskabene giver til-
sammen en privatsfære, der hindrer 
unødvendige afbrydelser. på den måde 
er kontorindretningen med til at sikre 
trivsel og udvikling.



celf 

(Nykøbing Falster, Danmark)

CeLF betragter innovation som den 
drivkraft, der skal sikre, at de 
altid er helt fremme i forreste linje. 
Kontorindretningen skal understøtte 
en sammenhængende, innovativ og 
udviklingsorienteret organisation. 
CeLF lagde megen vægt på at få ”rene 
linjer” uden synlige ledninger. Calmas 
stringente design og funktionalitet 
skaber ro og balance i rummet, så der  
er plads til at tænke nye tanker.

CeLF (CeNTeR FoR eRHVeRVsReTTeDe 
uDDANNeLseR LoLLAND FALsTeR) LIGGeR 
I NyKØbING FALsTeR. CeLF TILbyDeR 
CA. 60 uNGDoMsuDDANNeLseR INKL. 
HANDeLs- oG TeKNIsK GyMNAsIuM sAMT 
eN LANG RÆKKe KuRseR oG HAR MeRe 
eND 10.000 uNDeR uDDANNeLse åRLIGT. 
sKoLeN HAR 440 ANsATTe.
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caMBi 

(Asker, Norge)

Cambi står for høj kvalitet i 
leverancer, kompetence og ekspertise. 
I Cambis storrumskontorer benytter man 
farver og møbler til at skabe rum.  
De mørke udtræksskabe giver et 
personligt rum ved den enkelte 
arbejdsplads, mens de hvide flader 
skaber balance og ensartethed i det 
store lokale. Indretningen skaber et 
storrumskontor med plads til både 
vidensdeling og fordybelse.

CAMbI HAR VÆReT INVoLVeReT I  
uDVIKLING AF MILJØTeKNoLoGI  
sIDeN 1989. VIRKsoMHeDeN eR I DAG 
eN FØReNDe LeVeRANDØR AF TeKNoLoGI, 
DeR oMDANNeR bIoLoGIsK NeDbRyDeLIGT 
MATeRIALe TIL VeDVAReNDe eNeRGI. 
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D60 

(Aarhus, Danmark)

D60 er flyttet ind i en næsten 100 
år gammel bygning. Den gamle Frichs 
lokomotivfabrik er helt gennemrenoveret, 
men fabrikspræget er bevaret og giver 
fantastiske rammer til en moderne 
og innovativ it-virksomhed. For D60 
var kravene til møblering af det nye 
domicil ensartethed, funktionalitet, 
suppleringsgaranti og hurtig levering. 
Kontoret bruger kun Mac og Dencon.

Da alle arbejdspladser er ens, og alle 
har bærbare computere, kan folk nemt 
flytte rundt og arbejde sammen i større 
og mindre grupper.

D60 eR eN DyNAMIsK IT-VIRKsoMHeD, 
DeR LeVeReR sKRÆDDeRsyeDe, 
bRuGeRVeNLIGe IT-LØsNINGeR. 
VIRKsoMHeDeN HAR sToR 
FoKus på FLeKsIbILITeT oG 
MeDARbeJDeRTRIVseL. soCIAL TRIVseL 
HAR HØJ pRIoRITeT, oG MAN ARbeJDeR 
uD FRA eT HoLIsTIsK MeNNesKesyN.
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D60
DeN GAMLe FAbRIK eR MeD TIL AT 
GIVe sTeDeT sJÆL oG ATMosFÆRe, soM 
sTåR I KoNTRAsT TIL De sTILReNe oG 
FuNKTIoNeLLe KoNToRMØbLeR. KoNTRAsTeN 
GIVeR IKKe KuN eN DybDe, DeR INDbyDeR 
MeDARbeJDeRNe TIL AT sKAbe INNoVATIVe 
oG KReATIVe LØsNINGeR FoR DeRes KuNDeR. 
KoNTRAsTeN AFspeJLeR oGså eN MoDeRNe 
oRGANIsATIoNsKuLTuR MeD FoKus på INDIVID 
oG MANGFoLDIGHeD. 



på den måde blev han iværksætter i et 
land, der også netop havde fået sin 
selvstændighed og skulle i gang med at 
opbygge og udvikle sine syv emirater.
sammen voksede udviklingen i landet 
og danske Dolmarks virksomhed. I dag 
er Gemaco Interiors blandt de absolut 
førende leverandører af designmøbler 
og totalindretning til internationale 
virksomheder. blandt kunderne er 
Microsoft, Hewlett Packard, Reuters,  
ING bank, Merrill Lynch, emirates 
Airlines, Mærsk, Arla Foods og 
boehringer Ingelheim. Hovedkontoret 
i Abu Dhabi og afdelingen i Dubai 
beskæftiger godt 275 medarbejdere.
I samme periode har Forenede 
Arabiske emirater i den grad også 
manifesteret sig som et internationalt 
forretningscentrum.

sune Dolmarks oprindelige tanke 
var at sælge danske boligmøbler 
til de mange nye boligprojekter i 
emiraterne. Han fandt dog hurtigt ud 
af, at erhvervssegmentet var langt 
mere interessant. blandt de mange 
internationale leverandører valgte han 
tidligt at samarbejde med danske Dencon. 
et samarbejde, der sammen med Gemaco 
Interiors også er vokset og udviklet.

– Dencons design, kvalitet og pris 
matcher vores markeder i Abu Dhabi og 
Dubai. Vi har skabt et tæt samarbejde, 
der betyder, at Dencon altid er klar 
til at hjælpe, når vi har opgaver 
og løsninger, der kræver tilpasning 
og justering i f.eks. design og 
standardløsninger, siger sune Dolmarks 
datter, Nadia.
Nadia Dolmark-Drejer har siden 
faderens pludselige død i 2008 drevet 
virksomheden sammen med sin mor, Salwa 
Dolmark. passionen for skandinavisk 
design er stadig inspirationen i 
virksomheden. et stærkt parameter på et 
marked, der ofte ellers forbindes med 
guld, glitter og glamour.

– Virksomhederne i især Abu Dhabi er 
faktisk meget konservative. De kan lide 
de enkle, rene linjer i den europæiske 
stil. Kvalitet er de også glade for, og 
det er en af Dencons forcer, siger Chris 
Gilbert, der er managing director for 
Gemaco Interiors i Abu Dhabi og  
har været ansat i virksomheden i mere 
end 20 år.

Knap så skandinavisk er farvevalget 
i Forenede Arabiske emirater. Dencon 
leverer især den mørke wengé, som er 
populær hos Gemacos kunder.

– Vi er lagerførende af Dencons 
produkter. Mange af vores kunder kommer 
tilbage for at supplere og udvide, og 
så er det væsentligt, at vi hurtigt 
kan levere de møbler, de har brug for. 
endelig er prisen naturligvis også et 
parameter i emiraterne, og her er  
Dencon også konkurrencedygtig, siger 
Chris Gilbert.
I Abu Dhabi og Dubai er det blandt 
andet kunder som Coca Cola, Disney 
og schlumberger MLC Center, der har 
valgt at indrette lokaler med møbler 
fra Dencon og indretningsløsninger fra 
Gemaco Interiors.

– Virksomhedens kultur bunder i et 
mindset, der stimulerer til kreativitet. 
I indretning tænker vi i helheder 
for at skabe de mest intelligente og 
ressourcemæssigt bedste løsninger for 
kunderne. Vi kigger ikke alene på rum, 
men også på mennesker og det arbejde, de 
laver. Hvordan de gerne vil organisere 
deres arbejde, og hvordan vi kan bruge 
rummet optimalt for at hjælpe dem til 
at gøre det hele bedre. på den måde kan 
godt design spare penge – ikke koste, 
siger Chris Gilbert.

dansk 
design 
hitter i 
emiraterne

I MeRe eND 20 åR HAR DeNCoN 
sAMARbeJDeT MeD GeMACo INTeRIoRs, 
DeR eR bLANDT De FØReNDe INDeN 
FoR ToTALINDReTNING AF KoNToReR 
oG eRHVeRVsbyGGeRI I DubAI oG 
Abu DHAbI. pAssIoNeN FoR sMuKT, 
FuNKTIoNeLT DesIGN VAR  
FuNDAMeNTeT, DA DANsKe suNe  
DoLMARK I 1984 GRuNDLAGDe sIT  
eGeT MØbeLFIRMA I Abu DHAbI I 
FoReNeDe ARAbIsKe eMIRATeR. 
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Monster filM 

(oslo, Norge)

MoNsTeR eR eT uNDeRHoLDNINGsHus, 
soM sKAbeR oG pRoDuCeReR  
TV-pRoGRAMMeR, ReKLAMeFILM, 
spILLeFILM oG opLeVeLseR. MoNsTeR 
eR eN DeL AF NICe eNTeRTAINMeNT 
GRoup, DeN sIDsTe GRuppe AF 
uAFHÆNGIGe pRoDuKTIoNsseLsKAbeR I 
NoRDeN. MoNsTeR VIL GeRNe ses soM 
yDMyG, pRoFessIoNeL, FLeKsIbeL,  
eNGAGeReT, GeNeRØs – oG De  
INsIsTeReR på AT HAVe DeT sJoVT  
på JobbeT.
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Monster filM



open your mind and stay inspired       47

Monster filM
MoNsTeR FILMs DoMICIL FReMsTåR RåT oG 
ÆRLIGT. byGNINGeN HAR eT INDusTRIeLT 
uDTRyK, oG MAN HAR FJeRNeT ALT 
oVeRFLØDIGT I INDReTNINGeN. 
DeN MINIMALIsTIsKe, FuNKTIoNeLLe sTIL 
GIVeR Ro TIL DeN KReATIVe pRoCes. LyseT 
FRA De sToRe VINDueR sKAbeR eN VIsueL 
VARIATIoN oG DybDe I LoKALeRNe, DeR 
GØR, AT ALLe DAGe eR FoRsKeLLIGe  
– AKKuRAT soM ARbeJDsDAGeNe Hos  
MoNsTeR FILM.

Gå ind på www.dencon.dk oG læs mere om dencon



our own BlenD

VI LeVeReR KoNToRMØbLeR TIL 
MANGe FoRsKeLLIGe FuNKTIoNeR 
I eRHVeRVsLIVeT – på TVÆRs AF 
bRANCHeR. VI LAVeR LØbeNDe 
pRoDuKTuDVIKLING, så VoRes 
soRTIMeNT LeVeR op TIL 
eFTeRspØRGsLeN. MeD KuNDeN I 
CeNTRuM oG eN FLeKsIbeL pRoDuKTIoN, 
HAR VI MuLIGHeD FoR AT LAVe 
spÆNDeNDe LØsNINGeR, uANseT oM  
MAN ØNsKeR sTANDARD- eLLeR 
CusToMIzeD speCIALpRoDuKTeR. 
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kantine, køDgrossisten 
(Vemmelev, DK)
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university 
college 
norDjyllanD
(Hjørring, DK – professionshøjskole)

tenDen
(Tonsberg, No – Advokatfirma)
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keflavik 
international 

airport 
(Reykjavik, Is – Lufthavn)

MoMonDo 
(København, DK – It-virksomhed)
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