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Roomy Stool er en justérbar taburet på hjul og kan fås med 
eller uden ryglæn. Fodkrydset og fodringen er af aluminium og 
fås i forskellige farver.

Roomy Stool kan justeres i højden, så den passer til alle 
niveauer i Roomys møbler. Visuelt fylder Roomy Stool ikke 
meget i rummet og bidrager således til følelsen af, at der er 
god plads og luft i lokalet. Roomy Stool køres let og lydløst 
rundt efter behov.

Roomy Stool
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Roomy Stool er velegnet, når der veksles mellem forskellige 
formidlings- og kommunikationsformer. Har man f.eks. brug 
for at instruere en større gruppe på en gang, kan der laves en 
opstilling i rækker, hvor de forreste sidder lavt, de mellemste 
i en mellemposition og de bagerste højt. Det er også muligt 
at placere alle i en rundkreds eller halvcirkel, hvis man f.eks 
ønsker en mere dialogbaseret kommunikationsform.

Vælger man Roomy Stool med fodringe i forskellige farver kan 
disse f.eks. bruges til hurtig ad hoc gruppedannelse ved, at 
man finder sammen med nogen, der har samme farve fodring. 
Roomy stool gør det ukompliceret at lade brugerne bytte 
pladser ofte, fordi den er nem at tilpasse i højden eller at tage 
med sig rundt. På den måde understøtter den samarbejds- 
feedback- og idégeneringsprocesser med hyppige skift af 
samarbejdspartner og/eller lokation/arbejdsstation.

Forskellig farvede fodringe kan også indikere arbejdsområder, 
hvor man arbejder med specifikke processer, værktøjer, faser 
m.m. 

Formidling og kommunikation

Gruppe diskussion
Præsentation

Oplæg
Lytte

Idékæde
Gruppedannelse

Procesfaser
Flow

Samskabelse og arbejdsformer
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Justér højden på 
skamlen afhængig 
af højden på din 

arbejdsflade.

Skamlen er på hjul, så 
den nemt kan flyttes 
med rundt i lokalet. 

Skamlen kan nemt 
løftes fra gulvet og op 

på et bord, når der 
f.eks. skal rengøres.  

Vælg skamlernes fodringe i 
forskellige farver og brug dem 
til visuelt at opdele grupper, 

arbejdsopgaver osv.

Funktionsmuligheder


