Contract
OPGAVER LØSES MED HØJ
GENNEMPRØVET FAGLIGHED
OG EN INNOVATIV TILGANG
WO løser opgaver indenfor det offentlige og private erhvervsliv, både som
turn-key leverandør samt underleverandør med specialkompetencer.
Vi løser alle opgaver med høj gennemprøvet faglighed og en innovativ
tilgang. Vi har evner og vilje til at løse
alt fra klassiske inventarløsninger til
komplekse specialopgaver.

DET FORPLIGTER AT VÆRE SIKKER FØRSTE
GANG - OG DET ER VI HOS WO
Når WO Interior laver specialinventar, arbejder vi ofte sammen med designere og arkitekter om at virkeliggøre deres
ideer og visioner for indretning. Det forpligter - for vi skal
være ”sikker første gang”.
I udviklingen af de enkelte inventar- elementer anvender
vi endvidere al den faglighed og indsigt som vi har oparbejdet over tid til at sikre de rigtige finesser og detaljer.
Det er kernen i godt gedigent snedkerarbejde.

Vi dokumenterer altid vores ordreemner
via 3D tegninger udført i hhv. Auto CAD
eller Solid Works. Vi kan mønstre det
ypperste indenfor vores håndværk, når
det gælder om at præsentere en engageret samt faglig stærk besætning.
Vi har et fast team af egne montører,
der er vant til at løse den sidste del af
opgaven, når det passer kunden.
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Made to
measure
ANERKENDT LEVERANDØR
MED SPECIALKOMPETANCER
WO har igennem flere årtier biddraget
til at udvikle specialdesignede løsninger
til vores kunder. I dag koncentreres
produktionen hovedsageligt omkring
linoleums belagte pladeemner, hvor
vores patenterede kantløsning oftest
anvendes.

SLIP FANTASIEN LØS
Den høje finish og designmæssige
æstetiske løsning med linoleum på
kanten underbygger mangfoldigheden set i forhold til mulige
anvendelsessteder.
Derfor kan tankerne samt innovationen for anvendelse af linoleum i
dag få frit løb.
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Kantprofiler
PATENTERET KNOWHOW
Gennem flere år har der eksisteret
et klart ønske fra arkitekter og
designere om at kunne afslutte
linoleumsprodukter på en harmonisk måde med linoleum på
både top, underside og kanter.
Det har ført til, at vi har udviklet
en innovativ måde for produktion
af kantbånd i linoleum, som i dag
er internationalt patenteret.
Ved anvendelse af linoleum på
kanten, undgår man at blande
materialer med forskellige egenskaber, hvilket har stor betydning
ved genbrug og kildesortering.
Linoleum på kanten fuldender
produktet med en bæredygtig
og miljørigtig løsning.

LINOLEUMSKANTBÅND
Med WO’s linoleumskantbånd kan man opnå en harmonisk
samt designmæssig finish, der højner ethvert linoleumsbelagt
emne. Arbejdsprocessen kan tilmed industrialiseres, og dette
ofte på allerede eksisterende maskiner!

WO KANTPROFIL A

Der er således tale om en fremtidig løsning, der vil være
banebrydende på linoleumsfronten.

WO KANTPROFIL D
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WO KANTPROFIL G

Kantprofiler
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Skrå kant
Sprøjtelakeret

Det kgl.
bibliotek
NYE PUBLIKUMSFACILITETER
MED VÆGT PÅ INVENTAR I
SKANDINAVISK DESIGN
Igennem 4 år deltog WO i tæt samarbejde med Arkitema Architects og
Det kgl. bibliotek i den totale proces
om fornyelsen af samtlige publikumsfaciliteter.
Et projekt som efter færdiggørelsen i
2018 blev belønnet med titlen ”Årets
Skolebyggeri”

WO’S BIDRAG AF KOMPETENCER
RÅDGIVNING omkring materialeegenskaber,
materialevalg og trækonstruktioner
INNOVATIVE løsninger på ergonomiske og
funktionelle møbler
PRODUKTION og montage
KVALITETSSIKRING og implementering af
miljørigtige løsninger

PRODUKT Specialdesignede
møbler og indretning
DESIGNER Arkitema Architects
FINISH Finer/PUR lakeret X-finer,
polster linoleum og vegetabilsk
læder
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Kvadrat
SPECIALINVENTAR OG LINOLEUMSBORDE TIL MODERNISERING AF
DOMICIL
I samarbejde med den anerkendte
arkitekt, Sevil Peach (UK), forestod
WO produktion og levering af alle
nye møbler til Kvadrats renoverede
hovedsæde i Ebeltoft.
Et møbleringsprojekt som understøtter
Kvadrats internationale anerkendelse.

WO’S BIDRAG AF KOMPETENCER
KOORDINERING og projektstyring
OPTEGNING og rådgivning til valg af detaljerede
løsninger
PRODUKTION af bordplader med linoleumskanter
RÅDGIVNING om materialeegenskaber samt
muligheder

PRODUKT Specialinventar, reoler og
konferenceborde
DESIGNER Servil Peach (UK)
FINISH Egefiner, beton og Desktop
linoleum
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Lundbeck
MINIMALISTISK DESIGN MED
FOKUS PÅ MATERAILER - OG
ET UNIKT SAMARBEJDE
Den danske medicinalvirksomhed
Lundbeck ønskede at skabe nogle
unikke rammer for deres medarbejdere
ved en enkel og kvalitetsbevidst
kontorindretning.
Den udfordring tog WO op i samarbejde
med RH Arkitekterne og designer Bo
Ramlyng. Løsningen blev 2 unikke møbler
i form af et hæve-sænke gavlskrivebord samt en opbevaringsreol, begge
udført i Desktop linoleum

WO’S BIDRAG AF KOMPETENCER
FORSTÅELSE for materialers muligheder samt
begrænsninger.
INNOVATION i forhold til nye teknologier
samt løsninger.
PROJEKTSTYRING mod fælles mål og
deadlines.
IMPLEMENTERING af bæredygtige
materialevalg.

PRODUKT RH gavl borde samt RH reoler
DESIGNER Bo Ramlyng – RH ARKITEKTER
FINISH Desktop linoleum 4176 mushroom
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