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WO udvikler produkter skabt til dig, der elsker skandinavisk design, dansk 
produceret kvalitet og fuld fleksibilitet i indretningen. 

Vores produkter er udviklet i tæt samarbejde med udvalgte danske designere, 
som tilfører kant og personlighed til både udtryk og funktionalitet. 

Vi vil producere fremtidens møbler med fokus på anvendelse af linoleum og 
andre bæredygtige materialer. 

Enkelt design
der giver dig 
plads til at 
vokse
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Godt og 
gedigent 
håndværk

DET VAR GRUNDTANKEN 
FRA STARTEN OG HAR KENDE-
TEGNET WO LIGE SIDEN. 

Sikker 
første gang 

WO blev etableret i 1905 under navnet 
Welløv & Ottesen af Tømrermester Jens 
Welløv og skiftede i 2008 navn til WO Interior.  

WO er i dag en markant og anerkendt leve-
randør indenfor produktion af specialinventar 

AT VÆRE SIKKER FØRSTE 
GANG HANDLER OM TILLID. 

Når vi arbejder med vores kunder om 
at løse deres opgaver, er det afgøren-
de for vores forretnings videre succes, 
at de har tillid til, at de tanker, ideer og 
tegninger som skal omsættes til kon-
krete løsninger, bliver som forventet. 

Derfor er ledestjernen hos WO – at 
skabe sikkerhed for, at vi er den rette 
partner til at levere det helt rigtige 
første gang. Anden gang er ganske 
enkelt ikke en mulighed.

samt møbelemner med overflader og kantløsninger 
i linoleum. 

Vi baserer løsningen af alle opgaver på høj gen-
nemprøvet faglighed og en innovativ tilgang. 
Vi har evnerne og viljen til at løse krævende 
samt komplekse opgaver.

Konkurrencedygtige
VI ØNSKER TIL ENHVER TID AT VÆRE EN 
KONKURRENCEDYGTIG SAMARBEJDS-
PARTNER FOR KVALITETSBEVIDSTE KUNDER

Udviklende samarbejde
VI INDGÅR KUN I TROVÆRDIGE OG 
UDVIKLENDE SAMARBEJDER

Ansvar
VI STÅR VED VORES ANSVAR OVERFOR 
SAMARBEJDSPARTNERE SAMT KUNDER

Solidt håndværk
VI BASERER VORES FORRETNING PÅ GODE 
HÅNDVÆRKSMÆSSIGE TRADITIONER

Professionel styring
VI LEVERER PROFESSIONEL STYRING 
OG NYESTE VIDEN INDENFOR VORT FELT
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WO LØSER OPGAVER TIL DET OFFENTLIGE 
OG PRIVATE ERHVERVSLIV, SOM TURN-KEY 
OG UNDERLEVERANDØR MED SPECIAL-
KOMPETENCER. 

Vi baserer altid vores løsninger på høj gennem-
prøvet faglighed og en innovativ tilgang. Vi 
har evnerne og viljen til at løse både klassiske 
inventarløsninger samt krævende og kom-
plekse specialopgaver. 

WO behersker alle teknikker til at udføre kunde-

Evner og vilje 
til unikke 
løsninger 

specifikke ønsker. Det er blevet en spidskompetence, 
uanset om der er tale om skranker, bordplader, 
vægelementer, døre eller noget helt andet. 

Det skyldes Ikke mindst den unikke patenterede 
linoleumskant som vi i dag anvender i vores industri-
elle produktion af emner beklædt med linoleum.

Solidt håndværk
Kreativitet, et højt fagligt niveau og kærlig-
hed til slutproduktet er afgørende for WO. 
Vi arbejder ofte sammen med designere og 
arkitekter om at virkeliggøre deres ideer og 
visioner.

Det forpligter – for vi skal være ”sikre første 
gang”. Det er derfor afgørende, at vi er 
gode til at lytte samt til at forstå ideerne, 
tankerne og omsætte det til konkrete 
løsninger med de rigtige finesser og detalje.

Fremtidens møbler
Vi forventer, at fremtidens møbler i højere 
grad skal designes og produceres ud fra 
mål om miljøvenlighed og vugge til vugge 
princippet. 

Det ønsker WO at være førende indenfor og gerne 
går forrest. Derfor arbejder vi løbende at udvikle 
vores metoder og processer i denne retning – både 
selvstændigt og i tæt samarbejde med vores kun-
der. 
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Living
WO living er produkter skabt til dig, der elsker 
skandinavisk design, dansk produceret kvalitet 
og fuld fleksibilitet i indretningen. 

Vores produkter er udviklet i tæt samarbejde 
med udvalgte danske designere, som tilfører 
kant og personlighed til både udtryk og 
funktionalitet. 

Office
WO har mange års erfaring med design og 
produktion af innovative kvalitetsprodukter til 
kontor og erhverv.

Vores spidskompetence er produktion af 
møbler med overflader og kantløsninger 
udført i linoleum.

Contract
WO løser opgaver indenfor det offentlige og 
private erhvervsliv, både som turn-key leve-
randør samt underleverandør med special-
kompetencer.

Vi løser alle opgaver med høj gennemprøvet 
faglighed og en innovativ tilgang. Vi har evner 
og vilje til at løse alt fra klassiske inventarløs-
ninger til komplekse specialopgaver.
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Linoleum

KNOW-HOW GØR DET MULIGT AT 
SLIPPE FANTASIEN FRI

WO har skabt en unik knowhow omkring 
anvendelse af linoleum og specielt WO’s 
patenterede kantbånd i linoleum. 

Vi har således medvirket til at skabe nye pro-
dukter og anvendelsesområder i samarbejde 
med anerkendte designere og arkitekter.

Netop 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.

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! 

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

PATENTERET LINOLEUMSBÅNDKANT 
GIVER UNIKKE MULIGHEDER

 

HØJ DESIGN 
VÆRDI

100 %
NATURPRODUKT

ANTI-
BAKTERIEL

VARM &
BEHAGELIG

SKRIVE
UNDERLAGSEGNET

NEM RENGØRING 
OG VEDLIGEHOLD

FARVE-
ÆGTE

ANTI-
STATISK

ANTI-
REFLEKTIV

CO2
VENLIG
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Pebble
4175

Charcoal
4166

Pewter
4155

Mauve
4172

Nero
4023

Iron
4178

GROW HYLDER KAN LEVERES I SAMTLIGE
21 FORBO DESKTOP LINOLEUM FARVER

Linoleum farver

Midnight 
blue
4181

Pearl
4157

Ash
4132

Mushroom
4176

Smokey blue
4179

Spring green
4182

Salsa
4175

Conifer
4174

Vapour
4177

Aquavert
4180

Burgundy
4154

Pistachio
4183

Olive
4184

Powder
4185

Orange blast
4186


