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Vi har levert innredningsløsninger lenge, og vi kommer til å fortsette  

å gjøre det, med en lovnad om at vi alltid kan bli bedre. Vi er alltid  

nysgjerrige, og presser oss selv til å levere gode og attraktive interiør

løsninger som hjelper deg og bedriften din å holde dere motiverte,  

produktive og fornøyde. For oss handler innredning ikke bare om møbler.  

Det handler om å bruke rett design og all vår kunnskap til å støtte  

kreativitet og effektivitet. Om å bruke vår ekspertise innen ergonomi  

og trivsel om til lokaler som kan hjelpe dere å skape en virksomhet 

der enkeltmennesker trives lenge.  Og sist, men ikke minst, handler det 

om å gjøre alt på en bærekraftig og ansvarlig måte. Først når vi leverer  

på alle disse punktene, har vi gjort jobben vår. Når dere lykkes, lykkes 

vi,  og vi kan virkelig utgjøre en forskjell for bedrifter, enkeltpersoner  

og for planeten.

Vi kaller det: Successful Interiors.



For å skape en innredningsløsning 
som støtter den nye måten og jobbe 
på, trengte vi noen som kunne stille  
de viktige spørsmålene og gi oss  
nye ideer til hvordan bygningen kunne 
brukes effektivt. Til dette spørsmålet 
var Kinnarps Next Office et utmerket 
alternativ», sier Kristian Hovde,  
Technical Director, Mechanical Design.



HVA ER KINNARPS NEXT OFFICE®?

Når man skal skape et effektivt kontor, er det mye mer enn 
bare et innredningsprosjekt – det er et endringsprosjekt 
– og for å lykkes, er det avgjørende at både ledelsen og  
de ansatte er med. Med Next Office hjelper vi dere hele 
veien fra innledende analyse til ferdig levering. Vi legger 
grunnlaget for en ny arbeidsplass som er spesialdesignet 
for bedriften med konkrete verktøy, workshops og analyser. 
I mange prosjekter samarbeider vi også tett med en arkitekt 
i prosessen. 

Sammen designer vi en arbeidsplass som støtter kreativitet 
og produktivitet, slik at bedriften og de ansatte kan utvikle 
seg, være friske og nå sitt fulle potensial. For å oppnå dette 
er det viktig at personer, teknologi og miljø er helt på linje 
gjennom hele prosessen. Kontorarealene må tilpasses til 
menneskene som arbeider der, og skal samtidig gjenspeile 
bedriftens visjoner og identitet. 

I tillegg til Next Office-konseptet har vi også utviklet Kinnarps 
Next Education® for skoler og Kinnarps Next Care® for 
helseinstitusjoner.

PROSJEKT TOMRA  
– SAMARBEID OG KOMMUNIKASJON

Kenneth Tveito er Next Office Concept Manager hos  
Kinnarps Oslo. Han mener at et av de viktigste aspektene  
når man lager et nytt kontor er å ha en felles visjon for  
prosjektet.

«Tomra ønsket hjelp til å tenke nytt og skape fleksible  
kontorarealer for fremtiden. De ønsket å samle hele 
utviklingsavdelingen i én etasje og skape rom som  
stimulerer til samarbeid og god kommunikasjon. Ken
neth sier at dette har vært drivkraften for både arealløs
ninger, fargevalg og design.»

Tomra Systems ASA ligger i Asker utenfor Oslo. De er verdens største produsent av pantesystemer 
for drikkevareemballasje. Siden oppstarten i 1972 har Tomra vokst enormt, og i dag dominerer  
de den internasjonale sektoren med en markedsandel på over 70 %. Etter mange års rask vekst 
begynte kontorlokalene i Asker å føles små. Tomra innså at de måtte endre noe, og bestemte seg 
for å benytte arbeidsplassanalysen og endringsprosessen Kinnarps Next Office® – et konsept som 
hjelper selskaper å skape skreddersydde, perfekte kontorlokaler. 

M E R E N N BA RE  
E T  IN N RE DNINGS PROS J E K T



Wendy Helen Rosenlund er prosjektleder og Customer  
Manager hos Kinnarps. Hun er ansvarlig for Tomra 
prosjektet, og de siste seks månedene har hun arbeidet  
halve tiden hos Tomra for å ferdigstille den nye innrednings
løsningen og støtte de ansatte gjennom endringene. 
 
«Det har vært en god prosess helt fra begynnelsen, 
og Tomra har involvert alle ansatte og lyttet til deres  
ønsker og behov på et tidlig stadium. Siden alle har deltatt  
i beslutningene, er det lettere for dem å tilpasse og ta i bruk 
de nye lokalene. Etter seks måneder utfører vi en ny analyse 
for å finne ut hva som fungerer og hva som kan forbedres».

NYE LOKALER, NYE MULIGHETER

Tomra-prosjektet er gjennomført i samarbeid med Camilla  
Skjønhaug, arkitekt i In Front Design. Opprinnelig besto 
oppdraget av en ombygging av et gammelt produksjons
anlegg på 1200 kvadratmeter i tredje etasje. Formålet var  
å tilrettelegge for og støtte samarbeid på tvers av  
avdelinger, og å skape bedre arbeidsforhold med tanke på 
lys, lyd og luft. De nye lokalene sto ferdige i januar 2019.  
Resultatet er flere ulike arbeidsmiljøer, møterom, kreative  
arealer og en svært populær kaffestasjon. Alt er utført 
med en visuell verden som består av alt lekne og fargerike  
arealer til mer nøytrale og rolige soner.

Før vi startet var det 75 arbeidsstasjoner 
her. Etter renoveringen er det totalt  
107 arbeidsplasser – i tillegg til flere  
møterom og sosiale soner. Jeg synes  
det er bra at Tomra valgte et mer  
fargerikt kontorlandskap. Det gjør  
det mer attraktivt for begge kjønn  
å arbeide her, noe som er viktig fordi  
over 80 prosent av de nåværende ansatte 
er menn», sier Wendy Helen Rosenlund.



NESTE PROSJEKT MED NEXT OFFICE 

Tomra har allerede startet sitt neste prosjekt, som er en 
ombygging av første etasje. Igjen besluttet de å benytte  
seg av Kinnarps og Next Office-konseptet. Det betyr at 
prosessen har startet på nytt med nye analyser og planer. 

Kristian Hovde hos Tomra er svært fornøyd med de nye 
lokalene og prosessen bak dem.

Lokalene er svært fleksible, og vi har 
gode muligheter til å tilpasse oss i  
fremtiden. Vi har absolutt tilrettelagt for 
mer effektivt arbeid, og vi har større  
totalkapasitet enn tidligere», sier han.

Han ser frem til å fortsette arbeidet med Kinnarps og Next 
Office-prosessen i ombyggingen av første etasje:

«Vi håper at vi kan ta med oss noen av de nye kunn
skapene inn i nye prosjekter. De andre avdelingene har 
andre behov som krever nye løsninger, men vi håper fort
satt at vi kan bruke noen av de nye erfaringene i resten  
av renoveringsprosjektet.»

OPPSUMMERING

Kinnarps’ kontorinnredninger brukes til å 
tilrettelegge for fleksibilitet og effektivitet  
i arbeidsdager som er preget av mye endring.

Tomras lokaler er designet for å skape mer 
samarbeid på tvers av avdelingene og bedre 
arbeidsforhold med tanke på lyd, lys og luft. 

5 T I P S  N Å R  E T  N Y T T  
K O N T O R M I L J Ø S K A L  S K A P E S
Selv om alle bedrifter er unike og trenger unike løsninger,  
er det noen ting som er avgjørende i nesten alle kontorprosjekter: 

1. Sørg for å få med ledelsen. 

2. Involver de ansatte i prosjektet. 

3. Skap ulike miljøer for ulike oppgaver, f.eks. grupperom og møterom  
så vel som stillesoner og rolige arealer. 

4. Innredningsløsningen bør gjenspeile både bedriftens verdier  
og de ansattes behov. 

5. Pass på å lage arealer som støtter samarbeid og sosial omgang. 



For oss i Kinnarps er bærekraft en naturlige del av den  
daglige driften. Det er og har alltid vært en del av vårt DNA. 
Vi tar ansvar gjennom hele produksjonskjeden, hele veien  
fra det første designet til bruk og gjenbruk av produktene våre:

Vi designer alltid møbler med lang levetid. Møblene kan  
trekkes om, gjenbrukes og resirkuleres.

Vi velger råmaterialer med omhu. 94 % av trematerialene  
vi bruker er sertifisert eller overvåket av en tredjepart. 

Vi tar ikke bare ansvar for vår egen produksjon, vi overvåker 
også leverandørenes anlegg. 

Våre langvarige innredningsløsninger er spesifikt designet 
for dine behov, for å skape et bærekraftig miljø som støtter 
helse, kreativitet og effektivitet.

Vi eier vår egen logistikkjede, noe som gjør det mulig for 
oss å optimere transporten. På hver utkjøring sparer vi 270 
kg engangsemballasje ved å pakke inn møblene i tepper. 

Ved å velge bærekraftige materialer og produksjonsmetoder 
skaper vi sunne og holdbare miljøer for bedriften din. 

Vi gjenbruker nesten alt i produksjonen. Rester av tremateri
aler gir for eksempel bærekraftig oppvarming av fabrikkene 
våre, og tekstiler blir gjenbrukt i nye produkter.

THE BETTER EFFECT INDEX

Uansett hva vi gjør og når vi gjør det, er bærekraft alltid 
høyt prioritert. Men vi ønsker å gjøre mer, og derfor har  
vi skapt The Better Effect Index – det første omfattende 
bærekraftsverktøyet for innredningsløsninger. Produktene  
i indeksen blir evaluert og gradert innen seks ulike områder, 
slik at det blir lettere for deg å ta bærekraftige valg.

BÆRE K R A F TIG FR A BEGY N N E LS E N AV

1. RÅMATERIALER OG RESSURSER

2. KLIMA

3. RENE MATERIALER

4. SOSIALT ANSVAR

5. GJENBRUK

6. ERGONOMI



Alle våre innredninger er bygd for å vare. Men det som  
er enda viktigere, er at de er bygd at bedriften din skal 
vare. Ved å bruke ergonomisk designede møbler reduserer 
man risikoen for problemer med rygg, skuldre og nakke, 
samt risikoen for hjerte og karsykdommer. Dette skaper  
et miljø der dere er sunnere, mer tilfredse og mer effektive. 
Prioritering av ergonomi er med andre ord ikke bare bra  
for deg – det er bra for virksomheten. 

SKAPE ET  
ERGONOMISK MILJØ 

Emnet ergonomi er like stort som det 
er viktig. Derfor er det umulig å opp
summere emnet med bare noen få 
setninger. Vi har likevel samlet noen 
tips som du forhåpentlig finner  
nyttige når du skal skape ditt eget 
ergonomiske miljø. 

HELHETLIG TENKNING

Arbeidsplassens layout påvirker effektiviteten i hele be
driften. Sørg for å skape et miljø som støtter samarbeid 
og kreativitet – men husk de stille plassene der man kan 
arbeide med høy konsentrasjon uten å bli forstyrret. Pass 
også på å investere i justerbare stoler og arbeidsbord  
helt fra begynnelsen. 

PLANLEGG FOR MENNESKER 

Husk å ha enkeltpersonene i tankene når du skaper miljøer 
til bedriften. En vellykket ergonomisk innredningsløsninger 
er en løsnings som kan tilpasses for å dekke behovene til 
hver enkelt. Ved å skape rom som er designet for å støtte 
disse behovene, får man et miljø som er attraktivt og 
hyggelig for både ansatte, kunder og andre besøkende. 

SØRG FOR BEVEGELSE

Det sies at den beste posisjonen 
er den neste posisjonen. Vi tror at 
det stemmer. Støtte for bevegelse  
er en viktig del av vellykket ergo
nomi. Når de riktige og fleksible 
løsningene er på plass, kan med
arbeiderne bevege seg mellom 
ulike miljøer avhengig av arbeids
oppgaven i stedet for å sitte ved 
arbeidsbordet hele dagen. Slik  
bevegelse har fordeler for den  
fysiske helsen og produk tiviteten, 
og støtter dessuten kommunika
sjon og samarbeid. 

LYDEN AV SUKSESS 

Akustikk er et viktig emne som ofte 
blir oversett, men som absolutt bør 
være høyt prioritert. Ifølge en rekke 
forskningsstudier påvirkes både 

helsen og produktiviteten av det akustiske miljøet rundt 
oss. Allerede ved et støynivå på 55 dB, som er standarden 
for et moderat stille kontor, kan man oppleve problemer 
med konsentrasjonen. Et miljø med mye støy kan til 
og med bidra til hjerte og karrelaterte helseproblemer. 
Arbeidsplasser med balansert støynivå fremmer både 
velvære og effektivitet, og når man lykkes med akustikken 
bidrar det absolutt til bedriftens suksess. 

E RGO N O MI  FO R A LLE



DESIGN E R VIK TIG

Hvis du vil skape attraktive områder – områder som bidrar 
til å tiltrekke dyktige medarbeidere i fremtiden – og et sunt 
arbeidsmiljø, er det viktig at kontorene er både funksjonelle 
og inspirerende. Både varemerket og bedriftens produkt
ivitet kan styrkes gjennom designet. Både kunder og 
ansatte drar nytte av et interiørdesign som gjenspeiler 
bedriftens verdier, holdninger og identitet. 

MATERIALER SOM TELLER 

Valget av materialer er viktig for kontormiljøets identitet 
og funksjonalitet. Kinnarps Colour Studio gir enkel tilgang 
til hundrevis av bærekraftige, kreative og attraktive 
materialer. Materialene i standardsortimentet vårt er 
utviklet i samarbeid med arkitekter og interiørdesignere 
for å sikre fleksibilitet og funksjonalitet som inspirerer  
til kreativitet og bedre effektivitet. 

EN GOD INVESTERING SOM SER BRA UT 

Ved å investere i innredning får man mye mer enn et flott 
miljø. Forskning viser at det også er en klar forbindelse 
mellom effektivitet og hvor stor pris man setter på 
omgivelsene. Når du investerer i design av omgivelsene, 
er det en investering som gir stolte ansatte og tiltrekker 
seg nye talenter. Det kan være avgjørende for bedriftens 
fremtidige suksess å akseptere, forstå og agere ut fra 
disse faktaene. 

MER ENN BARE FARGER 

Farger er et ekstremt kraftig verktøy når det gjelder 
innredning og utvikling av miljøer. Alle kan være enige 
om at visuelle virkemidler kan få små rom til å se større 
ut, og omvendt. Men det som kanskje er enda viktigere, 
er at farger kan påvirke følelser og til en viss grad også 
oppfatningsevnen. Det betyr at riktig farge på riktig sted gir 
fordeler i form av et mer produktivt, roligere og mer kreativt 
arbeidsmiljø. 



VI KAN LEVERE  
OG INSTALLERE 
MER ENN 100  
ARBEIDSPLASSER 
PER DAG, OG  
OPPTIL 500 PÅ  
EN UKE.
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DESIGN E R VIK TIG

KINNARPS  
MATERIA  
SKANDIFORM 
DRABERT  
MARTINSTOLL 
NORDIC CARE

VÅRE VAREMERKER

VÅRE KJERNEVERDIER

KINNARPS BLE 
GRUNNLAGT  
AV EVY OG JARL 
ANDERSSON

Ansvarlighet  
og forståelse av 
sammenhenger

Fremtidsrettet  
tenkning og kreativitet

Uavhengighet  
og profesjonalitet

Ærlighet og ydmykhet
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