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Her taler farven på væggen
sammen med stolenes
polster og skaber sammen
en varm stemning.

Et eksempel på funktionel og elegant indreting, hvor man slår to fluer
med eet smæk – de flotte farvede
filtplader pynter på væggen og forbedrer samtidig akustikken.

Farverige stoffer kan
gøre meget ved en stol.

Farver og lamper med punktbelysning
kan gøre meget ved et venteområde.

Et løst tæppe kan give en
stor effekt i fx en reception
eller et loungeområde.

Stoleunderlag af filt, der reducerer støj og skåner gulvet. Fås
i forskellige former og mål og i
farverne grøn, rød, gul, lilla, blå,
bordeaux, grå og brun.

Giv kontoret en makeover
Du kan relativt nemt og billigt skabe store forandringer
på din arbejdsplads. Tag indretningsarkitekterne fra
Basta Office med på råd og få en helt ny stil – det er godt
for både signalværdien og for arbejdsmiljøet.
Garderobe, hvor bagbeklædning
er beklædt med tapet.

Tekst: Kåre Peitersen
Det er næppe nogen hemmelighed, at en del
virksomheder i det sidste års tid har været påholdende med nye investeringer. Men selvom
budgetterne er små, kan man faktisk sagtens
indrette sig elegant og med masser af personligt
udtryk – så din virksomhed både får den rette
signalværdi overfor kunderne og skaber et attraktivt og levende arbejdsmiljø for medarbejderne. Og har du ikke selv tiden eller de kreative
evner, er der råd at hente hos indretningsfirmaet
Basta Office, der er specialister i at indrette arbejdspladser – lige fra mindre tandlæger og advokatkontorer til større banker og hele domiciler.
Få virksomhedens personlighed frem
Basta Office har siden 1987 indrettet virksomheder med det rette miks af håndplukkede borde, stole, lamper, tæpper og meget mere. Der

er både tale om klassikere fra producenter som
Montana, Håg, Fumac, Gubi, Erik Jørgensen,
FourDesign, Luceplan, Flos, Moooi og Foscarini,
og om mindre kendte ting, som udvælges på
messer i Europa.
”Det gælder om at få virksomhederne til at vise,
hvem de er – ikke om at skabe et showroom
for designermøbler”, siger Susanne Melby, der
sammen med kollegaen og indretningsarkitekten Betina Flies er rygraden i Basta Office.
”Fordelen ved, at vi ikke er et kæmpestort firma
er, at vi er uafhængige og meget fleksible. Og så
synes vi selv, at vi er bedre til at tænke kreativt,
når det gælder”, forklarer hun.
Små ændringer gør en stor forskel
Selvom Basta Office gerne laver totalløsninger,
er en af kernekompetencerne at skabe store
forandringer med små midler. ”Man behøver
ikke et stort budget og dyre designermøbler for

3 tips til store forandringer med små midler
Nye farver – mal en væg, laker dine skabe eller få stolene ombetrukket.
Nye gulve – få nye tæpper, fx løse tæpper i spændende former og farver.
Nyt lys – skab hygge og personlighed med forskellige typer bord- og standerlamper samt pendler.
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at indrette sig
med stil og attitude”,
mener Betina Flies. ”I mange tilfælde
handler det fx om at skabe liv og dynamik med
farver, eller om at fjerne nogle møbler og tilføre
et par andre. Nye lamper kan både se godt ud
og skabe et bedre arbejdsmiljø. Et smart tæppe
kan dele rummet op og samle en gruppe møbler. Og en farvet væg og matchende, ombetrukne stole kan give et rum en helt ny identitet”.
Tager udgangspunkt i det eksisterende
Typisk tager indretningsarkitekterne fra Basta
Office udgangspunkt i det eksisterende kontormiljø og foreslår efter opmåling og behovsanalyse en prisbevidst løsning, der kan ændre en
given virksomheds signalværdi og samtidig gøre
medarbejderne glade ved at skabe et spændende dagligt arbejdsmiljø. En række små ændringer kan derved afløse en bekostelig og gennemgribende nyindretning, og det er da også denne
logik, som Basta Office’s mange faste kunder
finder attraktiv.
Er du interesseret i at se, hvad Basta Office kan
gøre for dig og din virksomhed, kan du få et uforpligtende besøg af de to indretningsarkitekter.
Se mere på www.basta-office.dk.
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