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Skillevægge
SKILLEVÆGGE, SKÆRMVÆG & SKILLEVÆG

Specifikationer
SKILLEVÆGGE
 • Kan opsættes alt efter behov, bl.a. til at sikre social distancing

SKÆRMVÆG
 • Kan leveres med hjul eller print, i materialer som PVC, akryl m.m.
 • Kan leveres med print

SKILLEVÆG TIL DESK
 • Solid konstruktion i bl.a. akryl - kan justeres. 

INDRET OG OPDEL JERES KONTOR OG LOKALER, SOM I ØNSKER DET.
Hos MAG Design hjælper vi jer med at planlægge og opsætte skillevægge, som er 
idéelle til at inddele lokaler, skabe ekstra rum for privatliv eller hjælpe til at overholde 
social distancing regler og sikre hygiejne. Med justerbare aluminiums profiler som kan 
sættes sammen og samles på flere forskellige måder, kan vi sætte vores skillevægge 
op, så de passer præcist til jeres behov - uanset om det drejer sig om en enkelt skille-
væg eller en større konstruktion.

Vi går op i fleksible og justerbare løsninger, hvorfor vores skillevægs konstruktioner 
er nemme at samle, skille ad og rykke rundt på. Skillevæggene kan også monteres på 
hjul, så de let kan flyttes fra et rum til et andet, og de kan leveres i en række forskelli-
ge materialer, alt efter ønsker og behov - herunder bl.a. akryl og PVC, hvorpå der kan 
laves et print for at dekorere skillevæggen og få den til at passe bedre ind i miljøet.

Selvom vores løsninger kan tilpasses til ethvert behov og let kan flyttes, går vi ikke på 
kompromis med konstruktionen. Vores konstruktioner er solide og robuste, specielt 
når flere skillevægge sættes sammen. Vi står gerne for hele processen - vi optegner 
en plan, leverer og opsætter skillevæggene for dig.

ANVENDELSE
Grundet vores fleksibilitet, kan vores skillevægge anvendes i mange forskellige 
sammenhænge. Vi har f.eks. mange års erfaring med hal arrangementer, hvor vores 
skillevægge er blevet brugt til at opdele større haller og lokaler i forbindelse med 
konferencer, trade shows med mere. Visse materialer af skillevæg kan også anvendes 
som posterboards.

Vores skillevægge er også idéelle til kontorer, hvor man vil gøre en ekstra indsats for 
at begrænse smitte ved at adskille de ansatte og sikre social distancing. De kan også 
sættes op i butikker for at holde styr på køer og beskytte personalet.

Udstilling ved det Kongelige Bibliotek

Udstilling ved det Kongelige Bibliotek
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Stemmerum

Specifikationer
 • Kan foldes sammen og opbevares på mindre plads

 • Leveres med gardin eller dør

 • Base unit + extension

 • Nem at folde ud og sætte op

 • Findes også i en udgave til handicappede

STEMMERUM

Når det er tid til at stemme, er det utrolig vigtigt, at der er styr på både stemmerum og 
stemmebokse. De skal være solide nok til at kunne klare en hel dags brug, men lette 
og justerbare nok til at kunne tilpasse den enkelte kommunes - og de enkelte valgste-
ders - ønsker og behov. Her hjælper MAG Design med at levere og opsætte stemme-
bokse og valgurner til kommuner i hele Danmark.

Vores stemmerum kendetegnes ved deres fleksibilitet og justerbarhed. De er nemme 
at sætte op, flytte rundt på og opbevare, da de kan foldes sammen og dermed op-
bevares på mindre plads, når der ikke er valg. Og når de skal foldes ud igen, er det 
ligeledes meget nemt, så der ikke skal spildes tid på opsætningen. Vores løsning er 
altså utrolig fleksibel, men vi går ikke på kompromis med sikkerheden, da vores kon-
struktioner også er robuste.

Stemmerummene kan leveres både med en klassisk dør eller med et gardin for endnu 
nemmere opsætning og nedpakning. Vi leverer selve base unit til stemmerummet 
med mulighed for også at levere en extension til rummet. Vores stemmerum kan også 
tilpasses, så folk med handicap får nemmere mulighed for at afgive deres stemme. 
Herudover kan vi udover stemmerummene også levere valgurnerne.

ANVENDELSE
Vores stemmebokse og valgurner egner sig primært til kommuner, enten til kommu-
nalvalg, folketingsvalg eller andre tidspunkter, hvor danskerne skal ned og stemme. Vi 
har tidligere bl.a. hjulpet Middelfart Kommune med levering og opsætning af stemme-
rum i forbindelse med valg.

Stemmerummene bruges primært af kommuner, men egner sig generelt til brug ved 
alle former for fysiske valg, hvor et niveau af sikkerhed og privatliv skal sikres.

Udstilling ved det Kongelige Bibliotek

Udstilling ved det Kongelige Bibliotek
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Posterboard
POSTERBOARD

Udstilling ved det Kongelige Bibliotek

Specifikationer
 • Kan også fungerer delvist som skillevæg eller afskærmning
 • Kan leveres med eller uden hjul med bremsefunktion

Mange virksomheder og institutioner har stor glæde af opslagstavler, hvor man kan 
samle, fremvise og slå alt op, fra informationer til medarbejderne eller de besøgende 
til oversigter over virksomhedsplaner. Men i mange tilfælde kan man have brug for 
noget mere fleksibelt end en opslagstavle, som blot hænger på væggen i et lokale. 
Her tilbyder MAG Design at opsætte posterboards for jer.

Vores posterboards kendetegnes ved deres fleksibilitet og justerbarhed, som gør det 
muligt for os at levere en løsning til jer, som passer præcist til jeres behov. Vores po-
sterboards kan leveres i forskellige materialer, og kan leveres både med og uden hjul 
for nemmere transport fra lokale til lokale. Leverer vi et posterboard med hjul, medføl-
ger også en bremsefunktion for at sikre, at tavlen kan stå fast og stabilt.

I modsætning til en normal vægophængt opslagstavle, kan vores posterboards også 
fungerer som en form for skillevæg eller afskærmning i de lokaler, hvor de er placeret. 
Dette kan hjælpe med at inddele et stort lokale i flere sektioner, sørge for at holde styr 
på f.eks. køer eller hjælpe til at overholde anbefalinger i forhold til social distancing og 
smittespredning.

ANVENDELSE
Vores posterboards kan anvendes alle steder, hvor der er brug for organisering af 
noter, planlægning, opsætning af huskesedler etc. Det kan f.eks. være i offentlige 
institutioner såsom ministerier, jobcentre, rådhuse, biblioteker med mere. De kan også 
anvendes på lærings institutioner på alle niveauer, fra folkeskoler til gymnasier og 
universiteter.

Herudover har vi lang erfaring med at levere posterboards til både små og store virk-
somheder rundt omkring i Danmark. Vi har bl.a. leveret posterboards til virksomheder 
som Lundbeck og Novo Nordisk, samt til Tivolis Kongress Center.

Udstilling ved det Kongelige Bibliotek
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Afskærmning
AFSKÆRMNING

Specifikationer
 • Velegnet til kontorer

 • Lette at flytte rundt

 • Mulighed for montering af afspritningsapparat

 • Kan bestilles med ekstra moduler

Der er i den senere tid kommet større fokus på smittespredning i danske virksomhe-
der grundet udbruddet af corona virussen COVID-19. Dette gælder ikke kun i offentlige 
rum såsom butikker og restauranter, men også rundt omkring på kontorerne i private 
virksomheder. For at hjælpe virksomheder med at overholde anbefalinger i forbindelse 
med social distancing, tilbyder vi i MAG Design opsætning af afskærmning.

Vi går op i fleksibilitet med alle vores konstruktioner, og det samme gælder vores 
afskærmning. Derfor sørger vi for, at vores afskærmning altid er let at flytte rundt på og 
kan leveres med hjul, så løsningen kan justeres løbende som virksomhedens behov 
og ønsker ændrer sig. Vores afskærmning kan også leveres i forskellige materialer, 
såsom PVC, akryl med mere.

Vores afskærmning kan sættes sammen og opstilles præcis, som I ønsker det og kan 
bestilles sammen med ekstra moduler. Afskærmningen er også designet så et afsprit-
ningsapparat let kan monteres på denne.

ANVENDELSE
Vores afskærmning er idéel til steder, hvor der er behov for mere fokus på smitte-
spredning og social distancing end tidligere. Det gælder f.eks. i butikker og supermar-
keder, hvor vores afskærmning ikke blot hjælper til at beskytte medarbejderne, der 
sidder bag kassen, men den kan også bruges som skillevæg for at holde styr på køer 
eller ‘dirigere’ trafikken gennem større butikker for at mindske potentiel smittespred-
ning.

Fordi afskærmningen er let at rykke rundt på og kan justeres og sættes sammen for 
at imødekomme den enkelte virksomheds behov, er den også idéel i større, åbne kon-
tormiljøer, hvor kontoret kan inddeles og afskærmes for at mindske smittespredning. 
Afskærmningen kan f.eks. sættes op som skillevægge i rummet eller mellem 
skriveborde.

Udstilling ved det Kongelige Bibliotek
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Midlertidigt rum
MIDLERTIDIGT VÆRELSE

Specifikationer
 • Leveres med dør

 • Mulighed for opbevaring

 • Kan nemt bygges om

 • Kan laves større eller mindre

 • Perfekt til hjemmekontor

I forbindelse med diverse arrangementer og events kan virksomheder ofte have brug 
for at planlægge og oprette midlertidige rum, som hurtigt kan sættes op, skilles ad 
eller justeres løbende i løbet af eventet afhængigt at behov. Det kan være for at skabe 
et rum med øget privatliv, sikre opbevaringsrum eller andet. I disse tilfælde tilbyder 
MAG Design at varetage hele processen, fra planlægningen af det midlertidige rum til 
selve opsætningen.

Vores midlertidige rum er designet til at være så fleksible og justerbare som muligt, så 
vi kan levere præcis den løsning, som I har behov for. Modulerne som vi anvender til at 
konstruere vores rum kan sættes sammen på flere forskellige måder, og rummet kan 
nemt skilles ad og bygges om, som der er behov for. Vores midlertidige rum leveres 
med dør og mulighed for opbevaring.

Ud over opsætning af midlertidige rum, står vi også gerne for installation af tæpper, 
belysning, evt. elektriske fatninger med mere. Og selv om vores løsninger er lette at 
flytte rundt og bygge om, så går vi ikke på kompromis med kvaliteten, da alle vores 
konstruktioner er robuste.

ANVENDELSE
Vi opsætter typisk midlertidige rum i forbindelse med events, konferencer og andre 
halarrangementer, hvor det er nødvendigt med separate rum. Det kan være midlertidi-
ge omklædningsrum i forbindelse med et fashion show, opbevaringsrum til udstyr eller 
andet materiel, green rooms hvor performere eller andre VIP-gæster kan slappe af og 
komme væk fra mængden.

Fordi vores midlertidige rum er fleksible og nemmer at sætte op, kan de også bruges 
til at konstruere et hjemmekontor, hvilket er idéelt for dem, der er nødt til at arbejde 
hjemmefra og har brug for ekstra privatliv.

Udstilling ved det Kongelige BibliotekUdstilling ved det Kongelige Bibliotek
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MAG Design Aps
Jernbanegade 17, 1
3600 Frederikssund

Mobil: +46 31316309
Tlf: +45 43 43 47 00
info@magdesign.dk

CVR: 35467874
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