
Funktionel & æstetisk 
indretning af klinikker



ArtDesign indretter klinikker fra A-Z, så de fungerer 
optimalt for både personale og patienter, og fremstår 
tidssvarende og indbydende.

ArtDesign har igennem 31 år designet, konstrueret og produceret 
specialmøbler og indretningsløsninger til klinikker, lufthavne, 
butikker i en lang række lande. Vi producerer alt i egen produktion, 
og har dygtige tømrer/snedker- og montør-teams ansat til at 
realisere løsninger kreativt, fleksibelt og til aftalt tid. Projekterne 
bliver til i tæt samarbejde med kunden, så vi sikrer en funktionel 
og holdbar løsning.

Vi ser frem til at byde jer velkommen hos ArtDesign.

— Michael Hvid Nielsen, CEO



Gennemført design og indretning møder jeres kunder 
fra første færd. Det skaber tillid til Jer som profes-

sionelle. Det giver et indtryk af personlighed.



Vi tænker hele klinikken igennem, så helhedsoplevelsen 
er indbydende med lækre og naturlige materialer. 
Behagelige omgivelser skaber tryghed.



Vi arbejder med lysforhold, teknik, ventilation, 
skyllerum, møbler og praktisk indretning.
Funktion og æstetik skal gå hånd i hånd. 



Konsultationsstuerne er optimeret til mindste detalje, 
så alle væsentlige funktioner og installationer er inden 
for rækkevidde. Det giver et smidigt og hygiejnisk 
arbejdsmiljø for både læge og patient.



Udtag til ilt og Sevofluran

Skyllerum med alle faciliteter

Nem adgang mellem 
konsultationsstuerne





Vi arbejder med klinikkerne i 3D, 
så kunden enkelt kan træffe valg 
i processen.





ArtDesign er med fra første møde, 
hvor vi tilrettelægger processen 
ud fra jeres behov og ønsker, og 
klinikken måles op. Vi justerer designet, 
indtil I er tilfredse med løsningen.

Indretnings-
plan



Vi udarbejder tekniske 
tegninger og en detaljeret 
tidsplan. Vi varetager hele 
processen — vi bygger, 
maler, monterer og leve-
rer et færdigt produkt klar 
til brug. Intet overlades til 
tilfældighederne.

El-plan

Lofts- og
lysplan

Vægplan

VVS-plan



Klinik i Hellerup



Klinik i Hvidovre
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Art Design A/S
Turbinevej 5
DK 2860 Søborg

Tel +45 44 91 21 20
info@art-design.dk
www.art-design.dk

mailto:info%40art-design.dk?subject=
http://www.art-design.dk

