
INDRETNING

Design og interiør-
løsninger som en 
integreret del af den 
arktektoniske helhed



FRIIS & MOLTKE Design 
hviler på en stærk 
forståelse for samspillet 
imellem arkitektur, 
interiør og design
FRIIS & MOLTKE Design er en del af FRIIS & MOLTKE Architects - en tegnestue, der 
siden sin grundlæggelse i 1954, har haft en mission om at bidrage til værdiskabelse 
for samfundet gennem udvikling, dialog og nytænkning. FRIIS & MOLTKE er forankret 
i en stærk tradition for at udføre design- og indretningsopgaver, som en markant og 
integreret del af den arkitektoniske helhed. Vi leverer skræddersyede løsninger i en 
tæt dialog med kunden og sikrer en enkel og optimeret proces. 

De enkelte design har ofte sit afsæt i konkrete bygningsprojekter. Ud fra ønsket om at 
skabe et samlet udtryk, som ned i detaljen forstærker og understreger arkitekturen, 
har FRIIS & MOLTKE Design gennem årene designet og udviklet en lang række 
produkter – møbler, belysning, dørgreb, grafisk design, armaturer m.v. med direkte 
afsæt i den konkrete bygningsarkitektur. Vi arbejder med alle typer af materialer og 
har desuden et stort kendskab til produktionsmetoder, som er med til at sikre et 
produkt, der lever op til forventningerne. 

INTRODUKTION
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Lys, indbydende og 
mobil indretningsløsning 
til Skagen Museums 
ankomstområde og 
museumsbutik

Indretning af ankomstområde og museumsbutik for 
Skagens Museum. Omfattende indretningsplaner, design 
af lamper, møbler og  mobile indretningsløsninger

BYGGERI PRODUKT

INTERØR

BYGNINGSKOMPONENTER
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Den gode arbejdsplads 
er indrettet, så den 
understøtter virksomheds-
kulturen og styrker 
interne relationer
For langt de fleste virksomheder er arbejdspladsen en organisk størrelse, som er i 
konstant forandring. Ændringer i løsningen af arbejdsopgaver, arbejdsfunktioner og nye 
arbejdsformer stiller store krav til indretning af fremtidens arbejdsplads. Indretningen 
skal understøtte de måder, den enkelte medarbejder arbejder på, men også den måde 
medarbejderne arbejder sammen på. Indretningen skal imødekomme krav om fleksibilitet 
og omstillingsparathed og samtidig tilbyde stor rumlig diversitet. Der skal være rum til både 
samarbejde og tilfældige møder men også rum til fordybelse og ro. 

Optimal indretning af arbejdspladsen fremmer det gode samarbejde og teamwork, og 
virksomhedens kommunikationsflow optimeres. Ideelle rammer øger tilfredsheden og 
styrker motivationen hos medarbejderne samtidig med, at effektiviteten øges. Fremtidens 
arbejdsplads skal fremstå attraktiv i konkurrencen om at tiltrække og fastholde værdifulde 
medarbejdere. Kommende generationer anskuer deres karriere i et kortere perspektiv og 
forventer oplevelsesrige og inspirerende omgivelser, der tilbyder trivsel både fysisk og 
mentalt. Derfor betaler det sig som virksomhed at investere i attraktive omgivelser.  

FRIIS & MOLTKE skaber skræddersyede indretningsløsninger, der afspejler virksomhedens 
værdier, identitet og historiefortælling og samtidig iscenesætter rammerne for 
organisationens selvforståelse og brand. Vi repræsenterer en bred sammensætning af 
kompetencer bl.a. inden for produktdesign og projektering af lys både inde og ude. Vores 
kompetencer spænder fra integreret arbejdsplads- og bygningsdesign over strategisk 
rådgivning, procesplanlægning og interiørdesign til design af fast inventar, indkøb og udbud.

ERHVERV
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Mødebord opbygget i 
genanvendt azorbetræ 
fra et gammelt bolværk, 
der trækker referencer 
til kontorets unikke 
placering på Østre Havn In
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UNDERVISNING
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Design af studiemøbler og indretning af studie- 
og arbejdsmiljøer til VUC & HF Nordjylland

Inspirerende og fleksibel 
indretning, der understøtter 
funktionerne og faciliteterne 
omkring et godt lærings- 
og arbejdsmiljø på 
VUC & HF Nordjylland

Et aktiverende læringsmiljø 
medvirker til at skabe 
de bedste betingelser 
for læring
Et levende og inspirerende undervisningsmiljø er af stor betydning for elevernes trivsel, 
udvikling og potentiale for læring - fagligt såvel som socialt. De fysiske rammer danner 
grundlaget for et varieret undervisningsmiljø, der understøtter de pædagogiske 
principper. Fra store åbne fællesområder, der inviterer til ophold, gruppearbejde og 
sparring, til stærkt kodede fagmiljøer, hvor den fagspecifikke læring er i fokus. Disse 
suppleres med en lang række øvrige rumtypologier, der tilgodeser elevernes og de 
studerendes behov for at veksle mellem forskellige arbejdsformer, teori og praksis. 
Indretningen af disse rum skal fremme de forskellige undervisningssituationer og fag 
og samtidig understøtte elevernes måder, hvorpå de bedst tilegner sig viden.
 
Vi tager altid udgangspunkt i at skabe attraktive fysiske rammer, som understøtter 
eleverne og de ansattes trivsel og arbejdsfunktioner under hensyntagen til dagslys, 
akustik og indeklima. I vores arbejde med indretning er vi meget bevidste om 
de påvirkninger, vilkår og relationer, der har indflydelse på de enkelte brugere. 
Arkitekturen, formsproget og indretningen skal afspejle skolens værdier og medvirke 
som identitetsskabende faktorer. Rum og indretning skal understøtte faglige 
fællesskaber, vidensdeling og sparring og skabe et inspirerende studiemiljø, hvor de 
studerende har mulighed for fordybelse, samarbejde og socialt liv. Vi har fokus på at 
skabe aktiverende læringsmiljøer, der skaber de bedste betingelser for læring.



HOTEL OG RESTAURANT
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Vi finder det helt særlige 
frem, og fortæller 
stedets historie
Når vi designer og indretter rum til servicesektoren, har vi altid et stærkt fokus på 
brugerens umiddelbare granskning af rummet. Brugerens forventninger til et sted 
etableres spontant, og det er derfor vigtigt at rummet tilbyder en totaloplevelse på en 
let aflæselig og selvforklarende måde. Materialer, former, teksturer, farver, akustik og 
belysning er alle elementer, som samlet udgør en del af den helhed, der giver gæsten en 
god oplevelse og skaber værdi for stedet.

Drift og logistik er ligeledes vigtige parametre, når vi løser opgaver i hotel- og 
restaurationsbranchen. Alle arbejdsgange skal indpasses i designet, så det fungerer 
optimalt for personalet - både i forhold til brug, slid, rengøring og vedligehold. Design 
af inventar, valg af møbler, overflader, farver, grafik og lyssætning skal nøje tilpasses de 
funktionsmæssige forhold og bidrage til den samlede oplevelse.

FRIIS & MOLTKE har erfaring med både indretning, udvikling af special- og 
produktdesign og de krav, der stilles til de forskellige produkter. Med fokus på kvalitet, 
æstetik og funktionalitet udvikler vi i tæt dialog med vores kunder projekttilpassede 
møbler og design, der styrker og formidler fortællingen om stedets selvforståelse og 
brand.
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Specialdesignet 
lampeserie til 
indretning af ny 
værelsesfløj for 
Hotel Nyborg Strand



PLEJE & SUNDHED
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Bygherrerådgivning i forbindelse med udarbejdelse 
af designmanual, valg af møbler, farvesætning, 
indretning i BIM-model, udbud og indkøb. Fast og 
løst inventar til 56.000 m² nyt Kvinde-Barn-Center 
og Akuthus til Herlev Hospital  

Hospitalsdesign – med 
mennesket i centrum
Der findes i dag stor viden om, hvordan bygningerne og deres indretning påvirker 
sundhed og velvære. FRIIS & MOLTKES Sundhedsafdeling arbejder med begrebet 
”helende arkitektur” ud fra en helhedsbetragtning, som inkluderer patienter, personale 
og pårørende. For at sikre, at patienterne får en god oplevelse og personalet en effektiv 
arbejdsplads er det vigtigt, at den fysiske indretning er optimal – fra dagslysforhold og 
akustik til inventar, farver, materialer og overflader. 

Gennem formgivning og gennemprøvede designprincipper opnås større 
patientsikkerhed, kortere indlæggelsestid og højere funktionsdygtighed. FRIIS & 
MOLTKE Design har udviklet en lang række produkter, herunder møbelserier, belysning, 
sanitetsprodukter m.m til sundhedssektoren. Det er f.eks. møbelserier med en meget 
høj grad af fleksibilitet i forhold til segmentets særlige krav til møblering, valg af 
tekstiler, krav om fastgørelse osv. Møbelserierne er udviklet med fokus på hospitalernes 
høje krav til hygiejne, holdbarhed og drift. 

For hospitalet er det vigtigt, at personalet oplever et attraktivt og udviklende 
arbejds- og uddannelsesmiljø, der understøtter videndeling og gode meningsfulde 
arbejdsgange. Vi ved, at arkitektonisk sammenhæng og genkendelighed i indretningen 
på tværs af hospitalet, understøtter en positiv totaloplevelse og gør brugen af rum let 
aflæselig og selvforklarende.

FRIIS & MOLTKE arbejder 
med begrebet ”helende 
arkitektur” og dermed 
også indretning ud fra 
en helhedsbetragtning, 
som inkluderer patienter, 
personale og pårørende



BRUGERINDDRAGELSE
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Værdiskabende 
brugerprocesser er 
nøglen til et 
vellykket projekt
Udviklingen af et godt projekt er funderet på en grundig dialog med alle dets 
interessenter. Vi tilpasser og afstemmer brugerprocessen i hvert enkelt af vores 
projekter. Brugerinvolvering er en stærk værdiskaber i forhold til at sikre ejerskab, og en 
tæt dialog er et vigtigt grundlag for at definere et fælles mål for form og indhold - både 
økonomisk, funktionelt og arkitektonisk.

Brugerprocessen er grundlaget for en korrekt behovsanalyse, herunder vurdering 
af indretningsmuligheder, behov, disponeringsplaner og detailindretning. Sammen 
identificerer vi centrale spørgsmål og behov, afdækker identitet og kultur, så vi med en 
kollektiv forståelse kan indrette kvalificerede og fremtidssikrede rum.

Vi har stor erfaring med brugerinvolvering i forhold til alle typer af byggeri - 
arbejdspladser, læringsmiljøer, kulturbyggeri og sundhedsbyggeri. Brugerprocessen 
sammensættes i forhold til projektets karakter – det kan være i form af  workshops, 
studieture, brugermøder, fokusgruppeinterviews, surveys, observationer, feltstudier 
og fremtidsfortællinger. Den viden vi får fra brugerne, kan vi omsætte til en 
velgennemtænkt indretning, der understøtter den adfærd, rummet er tiltænkt. Dette 
giver brugerne en oplevelse af meningsfulde rum, der intuitivt iscenesætter og 
understøtter deres daglige færden og handlemåder i hverdagslivet. Det overordnede 
mål er at sikre en helhedsorienteret indretning af bygningens rum, hvor aktørernes 
forskellige perspektiver er indtænkt i de endelige løsninger.

Brugerne er altid i centrum 
for vores indretning – vi 
udvikler løsninger, som 
skal være til inspiration 
og daglig glæde for de 
brugere, som har deres 
daglig gang i bygningen

Indretning den nye hovedpolitistation i Holstebro, 
inkluderede bygherrerådgivning, indretning og 
koordineret indkøb af møbler til 430 arbejdspladser 
samt facilitering af brugermøder med samtlige 
afdelinger, som flyttede ind i den nye station



Vi bestræber os på 
at skabe langtidsholdbart 
design med vægt på 
enkelthed og det gode 
håndværk
FRIIS & MOLTKE Design beskæftiger sig med en bred pallette af produktdesignopgaver - 
med hovedvægten på belysning og møbler til både ude- og indebrug. Vi har stor erfaring 
med udvikling af produkter inden for bl.a. læringsområdet, hvor vi med en lang række 
produkter har været med til at vise, hvordan vi kan skabe fornyelse, bevægelse og øget 
fokus på både æstetik og funktion i læringsrummet.

Vi arbejder i høj grad ud fra grundtanken, at form og funktionen altid skal gå hånd 
i hånd og understøtte hinanden. Vi er stolte af vores designarv, som vi i dag bygger 
videre på og kontinuerligt udvikler ud fra ønsket om at skabe en genkendelighed i vores 
designprodukter.

Idéerne til nye produkter udspringer ofte fra et konkret indretningsprojekt. Andre gange 
udvikles et produkt ud fra en producents ønske til en ny funktion eller form eller ud fra 
ønsket om, at et forældet produkt skal opdateres. 

FRIIS & MOLTKE har stor erfaring med udviklingen af specifikke produkter til forskellige 
brancher med særlige behov – bl.a. sanitetsserier og inventar til brug inden for 
sundhedsområdet, møbler til undervisningsbrug og inventar til leg & læring. Det er i 
dialogen med vores kunder, de bedste idéer opstår, og brugbare og smukke designs 
formgives og udvikles.

PRODUKTDESIGN
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K2 kontormøbelserie, bestående 
af bl.a. arbejdsborde og -stole, 
reoler, møde- og loungemøbler, 
designet for JENSEN PLUS

K2  kontormøbelserien er skabt 
ud fra et behov for at møblere 
situationer som undervisning, 
konference og kantine med 
funktionalitet og æstetik 
som nøgleord



W W W. F R I I S - M O LT K E . D K

AARHUS
Åboulevarden 1 
8000  Aarhus C

AALBORG 
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9000  Aalborg

KØBENHAVN
Wildersgade 51 
1408  København K

FRIIS & MOLTKE A/S
+45 7210 0052
mail@friis-moltke.dk


