
 
ZILENT:  
AKUSTIKINVENTAR TIL HOSPITALER 



HISTORIEN OM ZILENT 

•  Zilent er en serie af klinikborde og andre 
småmøbler, designet med fokus på at 
reducere klinisk støj på hospitaler 
 

•  Zilent er udviklet og designet i Danmark i 
brugerdrevne processer sammen med 
sundhedsfagligt personale 

•  Zilent startede som en ønske om at undgå 
den kliniske støj ved metal mod metal på det 
klassiske stålbord. Og har videreudviklet sig 
derfra 



CASE: TRYGHEDSSKABENDE AKUTMODTAGELSE 

•  Ønske om en tryghedsskabende 
patientstue 
 

•  Personalet: Klinisk støj kan give 
anledning til utryghed og nervøsitet 
hos patienterne 
 

•  ”Til sidst var det eneste, der 
støjede, klinikbordet” 
 

•  Den sidste brik faldt på plads, da 
Zilent erstattede det traditionelle 
metalbord 



CASE: FØDEAFSNITTET I RANDERS 
•  Procesoptimeringsmøbler 
•  Vi skal finde løsninger, så vi kan gøre klar til 

det næste ryk ind.  
•  Rart at man ikke skal forlade den fødende 

(for at hente noget i skabet) 
 

”Vi har dels behov for at skabe nogle trygge rammer 
for de fødende, som ikke minder for meget om en 
operationsstue, og så skal møblerne passe til vores 
arbejdsgang. Samtidig med at de skal kunne holde til 
lidt af hvert og kunne rengøres ordentligt. Og så har 
der faktisk ikke været så mange alternativer, hvis ikke 
man ville have stålborde igen", Chefjordemoder Lone 
Neumann.  



CASE: MOBIL-KONTOR 

•  Afdelingssygeplejerske 
ønskede et stilrent, hygiejnisk 
og transportabelt kontor. 

•  ”Flyvende” arbejdspladser i 
ambulatorier m.m. 

•  Låses med elektronisk lås 



ZILENT 700 & 850:  
KLINIKBORDE I TO STØRRELSER 



ZILENT DOOR & ZILENT STORAGE:  
MOBILARBEJDSPLADER MED OPBEVARING 



TILBEHØR: 
ZILENT EDGE & ZILENT HOLD 



COSTUMISERING/BRANDING 

•  Aleris-Hamlet fik logofarve på 
bordbenene 

•  Fremtidens Fødestue i Herning fik 
særlige holdere i bundplade 



DESIGN OG KVALITET 

•  Ergonomisk design – man kan 
trække møblerne tæt til kroppen 
og opnå gode arbejdsstillinger 
ved møblerne 

 
•  Ben og bordplader er CNC-fræset 

i kompaktlaminat 

•  Testet og godkendt iht.  
EN 15372:2016, L2 



HYGIEJNE 

•  Kompaktlaminat er et 
rengøringsvenligt materiale, der 
er fødevaregodkend samt frost og 
varmeresistent fra -80 til +80 
grader C 

•  Tåler alle former for 
rengøringsmidler herunder  
virkon og chlor 

•  Minimum af samlinger og steder, 
hvor der kunne samle sig bakterier  



PRISER 

Zilent	700	 Kr.	7.280,-	

Zilent	850	 Kr.	7.680	

Zilent	Storage	 Kr.	11.995,-	

Zilent	Door	 Kr.	9.980,-	

Zilent	Hold,	holder	=l	kanyle-	eller	skraldespand	 Kr.	350,-	

Zilent	Edge,	kanter	
	

Kr.	350,-	

Eks.	moms	og	fragt,	fladpakket	leveret	


