inventar til “nutidens skole”

Ultima Inventar er et firma med mange års erfaring i
at indrette skoler og daginstitutioner.
Vi lægger vægt på kvalitet, funktionalitet, æstetik og
design i alle vores produkter.
Tillid og troværdighed er nøgleord for os, når det gælder
samarbejde.
Samarbejde er nøglen til de rigtige produkter. Gennem
dialogen med “brugerne” får vi klarhed over krav og
ønsker til den fremtidige indretning.
Vi håber, at du finder noget, der fanger din interesse.

Ultima Inventar ApS´s Kataloger:

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ring til os
på telefon: 75 85 24 00
Med venlig Hilsen
Ultima Inventar ApS

Henrik Søndberg
Direktør

Ultima Inventar´s
introduktionskatalog

Ultima Inventar´s
hovedkatalog

Rekvirer kataloger på 75 85 24 00, og lad dig inspirere!

Form & Miljø AB´s
hovedkatalog

Indretning af nutidens skole, kræver mod og indsigt!
Det er langsigtede beslutninger der skal træffes, når skolen skal
indrettes til nye former for undervisning.
Hos Ultima Inventar ApS, er vi hele tiden på forkant med
udviklingen.
Som udgangspunkt har vi ikke et standard program.
Det er vores erfaring, at brugerne (elever og lærere), er en
vigtig inspirationskilde, hvis den indretning der skabes, skal
være optimal.
“fremtidens skole”
Med en felksibel indretning og inventar der har flere funktioner,
kan du, i “nutidens skole” skabe et miljø, hvor “fremtidens
skole” har plads til at udfolde sig.

Ring hvis I ønsker et uforpligtende møde på 75 85 24 00

“Plads” og “Rum” er ikke det samme!
Smukke tanker tænkes bedst, i smukke omgivelser.
Æstetik og funktionalitet er vigtigt for en god indretning!
“Den sjæl der er på skolen, skal bæres over i indretningen før
helheden kan mærkes”!
Derfor laver vi inventar, efter individuelle behov og krav.
Vi er ikke bange for at tage os af opgaver, som andre ikke har
lyst til. Kundernes idéer kan være vores næste “succesprodukt”.
Derfor går vi gerne igang med at lave inventar ud fra kundernes
ønsker og idéer, også selv om det kun er 1.stk.
Med den rigtige indretning kan der skabes “Plads” til
individet og “rum” til udvikling/udforskning.

Vi laver også special inventar, ring på 75 85 24 00 og hør hvad vi kan hjælpe med!

“Pædagogisk servicescenter” eller bibliotek!
Kært barn har mange navne.
Et af de rum der flest forventninger til, i den nye skole, er
“skolens hjerte”, “pædagogisk servicecenter”, “mediateket” eller
“videnscenteret”.
Det nye bibliotek, får mange nye funktioner og medier, til
indsamling af relevant viden, og til puplikation af denne.
Det er meget vigtigt at det nye bibliotek, er så fleksibelt og
foranderligt som muligt.
Bøgerne skal ned i børnehøjde og ud på bordene, så det ikke
kun er ryggen af bøgerne, børnene ser.
Der skal være plads til emneudstillinger, så børnene får lyst til
at vide mere!
“Det skal være sjovt og spændende, at komme på biblioteket”!

Vi laver gerne indretningsforslag, ring på 75 85 24 00 og hør hvad vi kan hjælpe med!

Genbrug af inventar - gavner både miljø og økonomi!
Økonomien er ofte en “hæmsko”, når der skal skabes nye
indlæringsmiljøer.
Det er mange muligheder for at genbruge nogle af de gamle
møbler i en ny indretning.
Det kan være at montere hjul på møblet, så det bliver mere
fleksibelt, eller montere nye bordplader på gamle bordstel, så
de bedre kan følge linien i den nye indretning!
Ved at genbruge nogle af de gamle møbler, bliver der “luft” i
økonomien, så flere nye tanker kan realiseres.
“Det er de nye tanker, der gør indretningen spændende”!

Ring på 75 85 24 00 og hør hvordan vi kan hjælpe Jer med at genbruge noget af Jeres gl. inventar!

Ultima Inventar og Form & Miljø AB.

TIAN stol
ophængt på COMBI bord

Ultima Inventar ApS har indgået et tæt samarbejde med
Form & Miljø AB , som er en international virksomhed med mangeårig erfaring og ekspertice med salg af
kvalitetsmøbler til offentlige milijøer, primært til skoler,
gymnasier og børnehaver.
Form & Miljø AB´s store produktprogram er sammensat af både egne og arkitekttegnede produkter, der
produceres og markedsføres under navnet
Form & Miljø AB.
Form & Miljø AB har et meget bredt sortiment, der
let kan kombineres med ultima inventar´s øvrige
program.
Rekvirer Form & Mil j ø A B ´ s store hovedkatalog på
tlf.: 75 85 24 00 og lad dig inspirere.

KVOT stol
ved KVOT 2-personers skolebord
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