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Roomy Stair er en multifunktionel trappe i to trin med en 
integreret opbevaringsløsning – man kan bl.a. bruge trappen 
som bogkrybbe. Trappen er på hjul, der kan låses og 
gør det muligt at sætte flere trapper sammen i forskellige 
konstellationer afhængig af møblets og rummets funktion. 
Trappens hjul gør det let at ændre opstilling og at flytte den 
rundt i lokalet.

Roomy Stair kan aktivere et ellers passivt areal i rummet og 
skabe et potentielt læringsrum. Når flere trapper står samlet i 
et mindre område, er de magnet for ufomel hygge og leg. De 
bidrager på den måde til at organisere miljøet som et sted, 
hvor praksisfællesskaber kan opstå, og hvor der er mulighed 
for videndeling på tværs af grupper. En trappe giver naturligt 
lyst til at sætte sig for at snakke, hvile, tænke og/eller betragte 
det, der foregår i rummet.

Trappetrinene kan både fungere som siddeplads og bord alt 
efter den enkeltes behov. Trinene kan ligeledes bruges som 
tribune eller udstillingspodier, hvis man skal udstille sin proces 
eller færdige produkt.

Trappen kan leveres i forskellige farver, så der samtidig 
skabes en smuk skulptur, der matcher den øvrige 
farveindretning.

Roomy Stair
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Roomy Stair kan bidrage til at skabe et kreativt miljø. Trappen 
kan være materialet i en kreativ proces, der f.eks. handler 
om at bygge/designe en butik eller en lounge. Roomy Stair 
kan understøtte små improvisationer i dagligdagen, idet det 
er let at at flytte rundt på de enkelte trapper og anvende det 
som ekstra bord, ekstra siddeplads, opbevaring, tribune osv. 
Møblets multifuntionalitet lægger også op til, at kun fantasien 
sætter grænser for, hvad og hvordan møblet kan bruges. 

Når flere Roomy Stair sættes op ved siden af hinanden i en 
halvcirkel udgør de en ‘tribune’, der skaber en tydelig ramme 
om oplæg og andre fællesarrangementer. Når alle har en 
siddeplads, alle har frit udsyn og alle har blikretningen samme 
vej, signalerer det en bestemt form for kommunikation og 
formidling, hvor deltagerne har et fælles fokus. Efterhånden 
vil brugerne ubevidst knytte denne formidlingsform til Roomy 
Stair når de står i netop denne konstallation.

Kreativitet og innovation

Opfindsomhed
Vidensdeling
Inspiration
Refleksion

Udstilling
Oplæg

Feedback
Diskussion

Formidling og kommunikation
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Funktionsmuligheder Sæt mærkater på din trappe 
og brug den til aflevering af 
bøger og inspiration til nye 

bøger, som skal læses.

Skab forskellige rum og 
funktioner ved at sætte 

flere trapper sammen på 
forskellige måder.

Trappen er på låsbare hjul, så 
den både kan stå stationært, 
men også nemt kan flyttes. 

Der kan sættes 
krybber i begge 
trappens sider.

Brug trappen 
til udstilling.

Nye 

bøger

Gamle 

bøger

Sæt skamler til 
trappens bagside 
og brug toppladen 
som arbejdsbord.
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Roomy Stair er på hjul og kan i dagligdagen 
stå langs væggene. Hvis man mangler ekstra 

siddepladser, kan de nemt rulles ud. 

Sæt flere trapper sammen 
i en halvcirkel, så der 
skabes et centrum for 

oplæg og præsentation.

Markér trapperne med f.eks. tal 
til gruppearbejde. Hver gruppe 

får en trappe som arbejdsstation, 
hvor de også kan opbevare 

deres materialer, redskaber m.m.

Trappen kan bruges som lav rumdeler f.eks. mellem 
forskellige læringszoner eller i større fællsarealer, 

hvor de kan bruges til at skabe rum i rummet.  


