
10 GODE RÅD FOR DET BEDSTE
KONTORMØBELKØB



HVORFOR:

Fordi det kan være en jungle at finde rundt i alle tilbud og muligheder.

 Hvad skal man vælge?

 Hvor mange penge skal man bruge?

 Er et godt tilbud egentligt et godt tilbud?

Det er typiske spørgsmål vi får, og derfor vil vi gerne give vores erfaring og 
gode råd videre.

God læselyst - Jacob Holm. 
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1. GENERELT OM PRISER:

Det kan være vanskeligt at finde den rigtige pris og ofte gives der store  
rabatter. Men det er jo ikke rabatten, der er interessant, men hvad du reelt 
betaler for møblerne.  Vi har oplevet at kunder har fået mellem 30-50 % i 
rabat, men i sidste ende var de stadig 25% dyrere end det billigste tilbud i 
markedet. Det skyldes, at nogle forhandlere sætter udsalgsprisen urealistisk 
højt for at kunne give en høj rabat – og det giver jo ingen mening.

Råd: Brug Google og sammenlign priser – det tager 5 min. og du kan virkelig 
spare nogle penge ved det. 



2. KONTORSTOLE
Kontorstolen er det vigtigste møbel til arbejdspladsen, fordi stolen er det det møbel din 
krop kommer direkte i kontakt med. Derfor skal den have en del indstillingsmuligheder, så 
den kan tilpasses forskellige kropstyper.

Sidder du mere end 3 timer om dagen i stolen er min. kravet følgende:

• Synkron vip (sæde og ryg kan vippe) så siddepositionen bliver bevægelig, og du ikke 
bliver ”stiv” i kroppen. Den skal kunne indstilles i forhold til din vægt.

• Højdeindstilling, så du få den rigtige siddehøjde

• Rygstykket skal kunne indstilles af hensyn til lændestøtten

• Stofslidstyrke: Over 30.000 martindale - populært sagt betyder det, at du kan sætte dig 
30.000 gange før stoffet er slidt op

• Andet som kan være en fordel:

• Sædedybde og sædehældnings regulering.

• Armlæn med forskellige indstillingsmuligheder.

Pris: En god kvalitetskontorstol skal kunne findes til kr.1500 – 2500 + moms



3. SKRIVEBORD
Det kan være en fordel at købe et elektrisk hævesænkebord, da det giver mulighed for en 
varierende arbejdsstilling og derved mindsker belastningen på din krop.

Hævesænkeborde findes ofte med både en eller to motorer.

Borde med en motor har typisk en løfteevne på 80 kg og et bord med to motorer det 
dobbelte. (husk at bordpladen typisk vejer 25 kg og dette skal trækkes fra). Så hvis du kun har 
en bærbar pc og telefon på bordet er et bord med en motor tilstrækkeligt.  Og en bord med 
en motor stel er billigere end et med to.

Søjlerne på stellet er normalt i 2 eller 3 led, hvilket har en betydning for 
højdevandringen. Stel med to led passer normalt til personer fra 160 – 195 cm høje, hvilket 
normalt er rigeligt.  Stel med 2 led stel er billigere end stel med 3 led så her kan der være 
penge at spare.

Det er vigtigt, at bordet ikke har en tværstang i knæhøjde. Du vil støde knæet ind i den 
og det er irriterende. Det er typisk billige borde der har dette for at øge stabiliteten. For at 
undgå knæ problemet er der nogle producenter der rykker søjlerne tilbage, hvilket ikke er 
hensigtsmæssigt, da det ødelægger symmetrien og balancen i bordet. Vælg et bord som vist på 
billedet med søjlerne midt på bordet og ingen generende tværstang i knæhøjde.

Pris: En godt kvalitets hævesænkebord skal kunne findes til kr.  2500 – 3500 + moms



4. BORDPLADER
Bordplader findes i mange forskellige str. og overflader. Under 140 cm er normalt ikke hensigtsmæssigt for et 
skrivebord. Hvilken man skal vælge er en smags sag.

Decor laminat bordplade: Den billigste pladetype. Typisk en spånplade med lige kanter. Har en meget stærk 
overflade, der tåler næsten alt. Den er nem at holde ren, og kan vaskes af md alle typer rengøringsmidler. Kan 
dog give lidt genskær fra en skrivebordslampe. 

Laminat bordplade: Typisk en MDF plade med faset (skrå) kanter, og er pænere med en mere elegant 
overflade end Decor laminatpladen. Kan rengøres med alle rengøringsmidler og har en meget stærk overflade. 
Ulempen med laminatplader er, at de kan give noget genskær fra skrivebordslampen. 

Nano laminat bordplade: Nano Laminat skrivebordsplade er en luxus bordplade med nogle helt specielle 
egenskaber. Pladen har en super lækker overflade, der er blød at røre ved og samtidig helt glat. Vi mener, at 
dette klart er den lækreste bordplade på markedet! Her får du en laminatpladens gode egenskaber og 
samtidig undgår de dårlige. Er dog dyrere end laminatpladen. 

Finer bordplade: Dette er en MDF plade med et tyndt trælag på toppen og efterfølgende lakeret. Pladen 
giver et minimalt genskær fra skrivebordslampen og pladen kan rengøres med alle rengøringsmidler. Ulempen 
med en finerplade er, at de miljøvenlige lakker man bruger i dag, er “bløde” hvilket gør den modtagelige overfor 
stød og ridser. 

Linoleum bordplade: Dette er en super lækker MDF bordplade med en blød overflade, der altid er rar at 
røre ved. Den giver ingen genskær fra skrivebordslampen. Ulempen ved en linoleumsbordplade er, at den ikke 
tåler skrappe rengøringsmidler. Endelig er en linoleumsplade ikke så stærk, som en laminatplade. 

Pris: En god kvalitetsplade skal kunne findes til kr.  500 - 1.500 kr. + moms



5. SKRIVEBORDSLAMPE
Skriveborslampen skal give det lys, som du har behov for, så du ikke at skade øjnene på 
sigt. Typisk arbejder vi med 2 forskellige lampetyper:

1. Lamper med Symmetrisk lys, der lyser på et bestemt område på bordet. Fint hvis 
du ikke vil have lys i computerskærmen, og hvis du vil have et mere koncentreret lys 
på et bestemt sted på skrivebordet.

2. Lamper med Asymmetrisk lys lyser på et bredere område af bordet og giver mere 
lys. 

Standard i dag er LED pærer, hvilket er super fint, da de kan holde over 20.000 timer og 
bruger min. Strøm. Dette betyder at du reelt aldrig skal skifte pæren. Vær dog 
opmærksom på at billige LED pærer kan ”flimre” og giver et ”koldt” lys, hvilket kan give 
hovedpine mm. 

Pris: En god lampe fås fra kr.  200-300 + moms mens en kvalitets LED pære fås fra kr. 75 
kr. + moms. 



6. BORD & GULVSKÆRME
Det kan være en rigtig god ide at bruge skærme i store åbne kontorlandskaber. De er 
støjdæmpende og kan adskille arbejdspladser.

På billedet ses en bordskærm, der går under bordet. Det er en fordel, hvis to borde står 
over for hinanden og bordet med skærmen hæves – så er der stadig skærmet af. 

Kan også bruges til at skabe forandring med farver og kan sikre mere liv og kreativitet på 
kontoret. Endelig kan de bruges som opslagstavler.

Så det kan være en god ide at tænke skærme ind i storrumskontorer pga. de lyd og støj 
gener der kan opstå.

Pris: Bordskærme bør ikke koste mere end kr. 700-800 pr. stk. + moms

Gulvskærme (alt efter str.) bør ikke koste mere end kr. 1.200 – 1.700 kr.  Pr. stk. + moms



7. HØJE SOFAER
Mange storrumskontorer har ofte ikke nok mødelokaler, og det kan være svært at tale 
med en kollega uden at forstyrre andre. Her kan en sofa med høj ryg være en mulighed, 
da den rammer personerne ind – så at sige. Sæt to overfor hinanden, og du får nærmest 
et ekstra mødelokale. Vi ser mere og mere af dette, da det kan skabe nogle mindre 
aflukkede områder til en-til-en samtaler eller hvis man vil tale i telefon uden al for meget 
støj omkring sig.  

Pris: 

• Høj 1 pers. sofa/lænestol bør ikke koste mere end kr. 4.500 + moms

• Høj 2 pers. sofa bør ikke koste mere end kr. 6.000 kr.  + moms

• Høj 3 pers. sofa bør ikke koste mere end kr. 9.000 kr.  + moms



8. MØDEBORDE
Mødeborde fås runde, rektangulære, ovalformet eller vingeformet. Vurder behovet i 
forhold til rummets størrelse.

Ved vurdering af størrelser af bordet skal man regne med 65 cm pr. person (hvis det er en 
mindre stol) og 75 cm pr. person, hvis det er en bredere stol (som på billedet). 

Så hvis bordet er 325 cm langt kan (rektangulært) kan der sidde 5 på hver side med 
mindre stole 4 på hver side ved bredere stole. 

Se også side 6 om bordplade typer og vurder hvilket der passer bedst til jeres behov.

Regn med, at der skal være min 120 cm fra bordkant til væg, så man kan komme forbi. Så 
hvis bordet er 120 cm bredt skal lokalet min være 360 cm bredt.

Pris: Mødeborde vil typisk koste fra kr. 2.000 kr. + moms og opefter alt efter størrelse og 
bordplade.



9. ”VINGE” MØDEBORDET
Typisk har man det problem, at hvis man har et møderum med TV skærme eller en 
projektor i den ene ende, vil mange ikke kunne se, hvis de sidder ind til et traditionelt 
rektangulært bord. Nogle vil så rykke ud og andre læner sig ind over bordet. osv, hvilket 
kan være irritterende.

Denne udfordring kan løses ved at udforme bordpladen som en vinge. Simpelt men 
genialt, da alle kan sidde ind til bordet og se, hvad der foregår på skærmen. 

En overvejelse værd.



10. REOLER
Reoler er i dag som byggesæt. Man kan konfigurere sin reol som det passer en og vælge, 
om den skal stå på en sokkel, fod, hjul eller hænge på væggen.

Hvis den skal passe til A4 mapper skal reolen være min 34 cm dyb (indvendige mål).

Overflader er typisk i laminat eller lak. Laminat er langt det stærkeste mht ridser og 
pletter, men overflade strukturen er lidt grovere end lak. Lak er en super pæne overflader 
men du skal tilkøbe plast hyldeskånere til hylderne, da lak overfladen ikke er stærk nok til 
A4 mapper – specielt ikke dem med stålkanter. Hvis du ikke har hyldeskånere vil reolen 
hurtig blive ridset og grim. 

Pris: En god kvalitetsreol med laminat overflade bør ikke koste mere end 900´kr. pr. stk + 
moms for en 2 rums reol.



VIL DU VIDE MERE:

Hvis du har spørgsmål – er noget du er i tvivl om eller blot er 
nysgerrig, er du altid velkommen til at se mere på www.office2go.dk
eller giv os et kald på 88 82 70 05.

Du kan også sende os en mail på – info@office2go.dk

Med venlig hilsen 

Jacob Holm 

http://www.office2go.dk/
mailto:info@office2go.dk
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