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Roomy Work Desk fungerer som en arbejds- og processtation 
med mange forskellige funktioner og anvendelsesmuligheder 
og lægger i høj grad op til at brugerne selv kan videreudvikle 
bordet efter behov.

Roomy Work Desk kan bruges til at skabe rum og ramme 
om bestemte arbejdsformer, procesfaser og praksisser. 
Efterhånden vil brugerne knytte disse arbejdsformer til bordet. 
Når brugerne møder bordet vil de altså vide præcis, hvordan 
der skal arbejdes - uanset hvad der er emnet for arbejdet. 

Bordets paneler er udskiftelige, og man kan derfor nemt 
skabe et afskærmet rum i rummet, hvor en eller to kan fordybe 
sig. Møblet egner sig derfor godt til brugere med særlige 
forudsætninger, som har svært ved mange mennesker og 
har brug for ro. Panelerne kan fås i forskellige materialer med 
forskellige funktioner; et rille- og et gitterpanel til bl.a. ophæng 
og opbevaring af marerialer og redskaber, et magnetisk 
whiteboard panel, hvor man kan nedskrive idéer, noter samt 
hænge f.eks. inspirationsbilleder op på, et skruefast panel 
som afskærmer og man nemt kan skrue/hamre i eller montere 
udstyr på.

Hvis man fjerner panelerne kan man arbejde fra begge sider 
af bordet, og vil to grupper arbejde sammen kan de rykke 
deres arbejdsstationer sammen.

Roomy Work Desk
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For at udvikle kreativitet skal der være mulighed for fordybelse 
og refleksion. Roomy Work Desk gør det muligt at afskærme, 
så man kan arbejde uforstyrret. Man har mulighed for at 
hænge sine tegninger, noter m.m. op, så ens proces bliver 
synlig og dermed understøtter refleksion.

I kreativitets- og innovationsprocesser er det også vigtigt 
at eksperimentere med forskellige løsninger  og møde 
benspænd.
Bordet lægger op til at blive brugt og har mange funktions-
muligheder, som kan indgå i eksperimentiel arbejde. Ved 
bevidst at begrænse redskaber og materialer på en Roomy 
Work Desk, som må blive brugt til at løse en opgave, kan man 
arbejde med benspænd.

Roomy Workdesk egner sig godt til præsentation af en 
idé, et produkt eller en proces. Det er muligt at vælge de 
bagpaneler, der passer til den enkelte præsentation eller 
udstilling. Man kan også  fjerne bagpanelerne og lade bordet 
være åbent hele vejen rundt. Ved hjælp af bordets mange 
ophængsfunktioner, har man mulighed for at hænge emner og 
proces op på både inder- og yderside af bordet. 

For dem, som har svært ved at fremlægge for mange 
mennesker, er Roomy Work Desk er godt værktøj. Her 
kan man 2 og 2  sidde afskærmet og øve sin pitch eller 
præsentation for hinanden. 

Uanset om man præsenterer sine idéer for mange eller få, 
muliggør formidling af sine tanker og proces, at man kan 
få feedback på sit arbejde. Feedback er med til at målrette 
arbejdet, øge perspektiver og understøtte refleksion.

Roomy Workdesk kan suppleres med forskellige digitale 
løsninger alt efter behov. I rillepanelerne kan man placere 
en tablet-holder eller montere en digital skærm. Det er også 
muligt at bygge digitale løsninger ind i den skruefaste plade.

Kreativitet og innovation

Fordybelse
Procesarbejde

Eksperimentering
Fabrikation

Udstilling
Præsentation

Feedback
Pitch

Omskiftelig
Digital produktion

Påbyg digitale hjælpemidler
Forskellige teknologier

Formidling og kommunikation

Digitalisering og teknologi
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Funktionsmuligheder

Bordet er på 
hjul, så I altid 
har mulighed 

for af flytte jeres 
arbejdsstation.

Bordets ramme gør det nemt, 
hvis man f.eks. fastmonterer en 

lampe eller tablet-holder.Saml og opbevar de materialer 
og redskaber, som du skal 

bruge på din Work Desk, så du 
altid har det lige ved hånden. 

Brug Work Desk som præsentationsmøbel. 
Her kan du skrive de vigtigste ting ned fra 

din proces, samt hænge billeder op på 
whiteboardet. Brug rillepanelet til at udstille 

prototyper eller dit endelige produkt. 

Placér flere Work Desk sammen 
eller rundt i rummet og giv hver 

arbejdsstation en specifik faglig funktion. 
Man kan f.eks. dele arbejdsstationerne 

op i arbejdsfaser eller fagligheder.

Den 
gode 
idé...

DANSK NATUR

/TEKNIK
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Procesforløb

Brug Work Desk til procesarbejde, der 
er delt ind i faser. Lad hvert bord være 
en specifik arbejdsstation, som knytter 
sig til en fase. 

Hvis man arbejder med f.eks. 
designudvikling, kan man inddrage 
6 stk. Roomy Work Desk og inddele 
dem i følgende 6 faser: Designopgave, 
feltstudie, idégenerering, fabrikation, 
argumentation og refleksion. 

Placér materialer og redskaber på 
bordene, som knytter sig til den 
specifikke fase. Nogle faser kræver 
måske flere borde, hvor andre faser, 
måske ikke kræver et bord, men noget 
andet...

Stil bordene sammen to og to, hvis 
man skal sparre med en anden 
gruppe undervejs i sit arbejde. Brug den skruefaste plade til at skabe din 

helt egen væg. Du kan hamre søm i, bore 
huller eller skrue i den alt efter, hvilken 
funktion du synes panelet skal have.

Hvis du lægger en pind på tværs på bordets top, 
kan du hænge ting op. Du kan f.eks. hænge et 

gardin op, som du kan bruge til dukketeater eller til 
din præsentation, når du skal afsløre dine resultater.


