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Roomy Panel
Roomy Panel er et multifunktionelt ophængssytem, der 
er designet, så det passer til standardudstyr inden for 
ophængsløsninger; beholdere, kroge, hylder mv.

Panelets funktioner kan også videreudvikles ved, at brugerne 
selv designer ophængsløsninger m.m. efter behov.

Panelet er fleksibelt og har mange anvendelsesmuligheder. 
Ved et let skift af tilbehør kan Roomy Panel fungere som 
klassisk skrivetavle, opbevaringsmøbel til materialer, 
udstillingspanel eller opfylde flere af funktionerne samtidigt.

Roomy Panel kan hurtigt ændres, så det altid er aktuelt, og 
dermed bedst understøtter de aktiviteter, der skal foregå.
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Roomy Panel er ideel til forskellige former for kommunikation, 
fordi der er mulighed for at samle flere formidlings- og 
kommunikationsformer inden for en tydelig ramme. Med 
Roomy Panel, som ramme omkring en formidling, kan man 
let vælge præcis de rekvisitter, værktøjer og hjælpemidler, 
der passer til den givne situation. Roomy Panel kan bruges, 
når der skal holdes oplæg og præsentation og/eller som 
informations- eller inspirationstavle.

Roomy Panel kan  danne ramme for et fælles holdepunkt 
i samskabelsesprocesser. Alle bidrager til projektet ved 
at hænge ting på panelet - uanset om det er artefakter, 
prototyper, skitser, m.m. 

De ophængte ting kan nemt flyttes rundt og på den måde, kan 
man efterhånden skabe struktur og overblik. 

Roomy Panels fleksible ophængsløsninger understøtter 
særlig godt muligheden for at hænge og opbevare digitale 
og teknologiske hjælpemidler og devices - herunder 
smartboards, interaktive tavler, tablets, m.m.

Formidling og kommunikation

Oplæg
Information
Inspiration

Udstilling

Procesoverblik
Tilgængelighed

Åbenhed
Vidensdeling

Påbyg digitale hjælpemidler
Plads til digitale hjælpemidler

Omskiftelig
Forskellige teknologier

Samskabelse og arbejdsformer

Digitalisering og teknologi
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Funktionsmuligheder

Inspiration

Saml og opbevar materialer 
og redskaber på panelet.

Alle emner på panelet er 
synlige og tilgængelige og 
inpspirerer og appellerer 

til at blive brugt.

Omdan panelet til en 
arbejdsstation, hvor 
man kan samle hele 

sin proces: Materialer, 
billeder, noter, 

prototyper m.m.
Hæng pap, papir, 

whiteboardtavle m.m. 
op ved hjælp af kroge.
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Brug panelet som 
præsentationsmøbel, 

hvor man kan udstille sin 
proces, prototyper samt 

dit endelige produkt.

Brug panelet til at udstille 
og hylde alle de fejl, som 
bliver begået gennem en 

innovativ proces. 

Vi lærer af at fejle, og 
måske kan din fejl inspirere 

eller bruges af andre...

Fejl-
væg:)

Den gode 
idé...


