Tandläkare
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Du är specialist och därmed helt unik.
Inte bara professionellt, utan även personligen genom dina erfarenheter, förhållningssätt och vanor.
Det förtjänar en särskild inramning, och det
tar vi hänsyn till när vi inreder din klinik.

Innehåll

2

TOTALINREDNING

4

INFORM K-SERIE

5

INFORM VARIO

6

INFORM VISION

7

STERILISERING

8

HYGIENSYSTEM

10

FLYTTBARA SKÅP

11

RECEPTIONER

12

RUMAS

13

UNIKA DETALJER

14

UNIKA PRODUKTER

15

REFERENSER

16

FÖRSTÄRKT VERKLIGHET

18

OM OSS

19

Danish Healthcare Design
Tandläkare

Vi har många års erfarenhet av att tillverka
skräddarsydda lösningar till vårdsektorn.
Lösningar som tar hänsyn till rummets
karaktär såväl som till dina specifika krav
på inredningen.

Kvalitet som bara varar och
varar och varar ...
Vi erbjuder 10 års garanti, men livslängden för våra lösningar är mycket längre,
och det är bra för såväl investeringen
som för miljön.

Rådgivning baserad
på kunskap
Vi kan arbetsgången inom hälsovårdssektorn, och våra lösningar utgår från
optimering av arbetsmiljö, god hygien
och efterlevnad av formella krav.

Totalinredning
– allt-i-ett-shopping
Allt från behandlingsrum, sterilrum,
receptions- och loungeområden för
personal samt mötesfaciliteter. Vi har ett
helhetstänk med design, färger, material
och lösningar som fungerar.

Specialutvecklade
lösningar
Varje projekt är unikt, och därför erbjuder
vi alltid individuella lösningar med hjälp
av ett brett sortiment med unika produkter särskilt framtagna för att optimera
arbetet inom hälsovårdssektorn.

För vi vet vad som krävs av en specialist
– och vi hjälper dig att fylla rollen.

Kompromisslöst
materialval

Genuint
hantverksarbete

Vi köper in och använder endast de bästa
materialen i vår produktion. Vår huvudsakliga resurs är trä som alltid är
FSC-märkt.

Snickeri som bygger på erfarenhet. Hos
oss använder vi händerna i kombination
med de senaste maskinerna. Vi monterar
och testar alltid innan leverans.
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TOTALINREDNING
Danish Healthcare Design har sedan 1973
utvecklat och producerat individuella
inredningslösningar baserade på tandläkarens och klinikassistentens arbetsmetoder
och krav på hög kvalitet, ergonomi och
estetik.
Våra säljkonsulter hjälper dig med uppmätning och förslag och våra inredare skapar
inredningen i 2D eller 3D, så att du får en
överblick över din framtida klinik.
Inform ordnar med hantverkare, byggprojektering vid ombyggnad, möbler osv. – vi är
med hela vägen om så önskas.

Alla laminatfärger hittar du på

DHDAS.DK

Inform K-serie
Informs klinikserie är tack vare sin otroliga flexibilitet
utgångspunkten för många av våra inredningar.
Informs klinikserie är skapad mot bakgrund av
tandvårdsklinikens önskemål och idéer för att
skräddarsy en lösning som tillgodoser varje behov
av funktionalitet och hållbarhet.
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Inform Vario
Vario är utvecklad med fokus på ergonomi och
flexibilitet.
Vario är en superlogisk arbetsplats för tandläkarteamet, oavsett om arbetet sker duo eller
solo, eller om tandläkaren är höger- eller
vänsterhänt.
Allt material och alla instrument placeras i
enlighet med hur ofta de används.
Vario lämpar sig för både stående och sittande
arbetsplatser. Utdragsskivorna fungerar som
extra bänkskivor vid arbete i sittande ställning.

Inform Vision
Vision är avsedd för både duo- och solo-arbetsplatser
med fokus på ergonomi i sittande arbejdsstilling.
Vision omfattar en rad olika moduler som ger dig
möjlighet att skapa en personligt anpassad arbetsplats. Den är flexibel och lättplacerad – även i små
klinikrum
Varje över- och underskåp rymmer allt material och
alla instrument som behövs under behandlingen.
Kompletterad med utdragsskivor som fungerar som
bänkskivor är Vision en komplett och arbetsvänlig
lösning.
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STERILISERING
Fokus på arbetsflöde
När sterilrummet är ett rum med många
andra funktioner är det nödvändigt att ha
arbetsrutinerna i fokus. Alla uppgifter måste
kunna utföras på ett ansvarsfullt sätt, och
enskilda medarbetare ska kunna avlösa
varandra utan att någon osäkerhet om
instrumenthygienen uppstår.
Kontroll över instrumenthygienen
En gång var sterilrummet en plats där arbetet
utfördes bakom stängda dörrar. I dag präglas
svenska tandvårdskliniker av öppenhet, och
därmed är dörren till sterilrummet på många
ställen borttagen.

Nu kan patienterna med egna ögon bedöma
kontrollen över instrumenthygienen, vilket
ställer krav på både personal och inredning.
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HYGIENSYSTEM
Danish Healthcare Design har samlat alla
klinikens dispensrar i ett revolutionerande
system som passar på varje vägg.
Danish Healthcare Designs hygiensystem har
utvecklats i samarbete med ledande danska
industridesigners, och fokus har legat på att
förena funktion och stilrena linjer och skapa
en större helhet i den skandinaviska designens
anda.
Dispensrarna är gjorda i aluminium och kan
sättas upp i en rad eller en och en. Fronterna
är lätta att öppna för påfyllning, och om
systemet ska utökas behöver bara den
önskade dispensern och en väggskena
beställas.

FLYTTBARA SKÅP
Muggar

Handskar

Servetter

Kräm

Handsprit

De flyttbara skåpen från Danish Healthcare
Design är utformade för att göra kliniken
flexibel och samtidigt bevara den höga
funktionalitet som kännetecknar Informs
stationära lådskåp.
Alla flyttbara skåp har extra kraftigt vitt
högtryckslaminat, draghandtag i anodiserat
aluminium som är lätta att rengöra samt
solida transporthjul.
Danish Healthcare Designs inventarier tillverkas uteslutande för yrkesmässig användning och består därför av delar som uppfyller
våra höga kvalitetskrav. Den lättrengjorda
aluminiumkanten säkerställer att instrumenten inte hamnar på golvet.

KF06
• H: 79,1 cm
• 4 stk. 6 cm lådor
• 2 stk. 12 cm lådor

KF16
• 2 utdragsskivor
• 3 stk. 6 cm lådor
• 2 stk. 12 cm

Informs flyttbara skåp kan lätt anpassas till
dina behov med individuell lådinredning.
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RUMAS – DANISH DESIGN
Danish Healthcare Design har ett nära
samarbete med Rumas A/S, en dansk
tillverkare av bland annat designbord och
stolar. Vi har tagit över all deras försäljning
av produkter till hälsovårdssektorn.
Vi presenterar gärna ett komplett förslag
i 3D på din kliniks väntrum, där du får ett
inspirerande visuellt upplägg.

RECEPTIONER
Receptionen är det första patienten möter vid ankomsten
till kliniken. Det är här som den första kontakten med personalen sker, och här får patienterna sitt första intryck av kliniken.
Men disken är också en arbetsplats som ska uppfylla medarbetarnas krav på funktionalitet och god arbetsmiljö.
Det måste finnas avlastningsytor och plats för förvaring och
IT-utrustning, och naturligtvis ska patienterna kunna betjänas
på ett optimalt sätt. Eftersom kraven på receptionsdisken skiftar
och människor är individer har Inform inga standardlösningar.
Varje enskild receptionsdisk baseras på någon av Informs fyra
designserier, som var och en byggs upp av standardelement.
Dessa sätts ihop enligt specifika önskemål, och i kombination
med valfria material och inredningar finns så många möjligheter till en skräddarsydd lösning att vi aldrig har levererat två
identiska receptionsdiskar.
En receptionsdisk från Danish Healthcare Design är ett framtidssäkrat val. Det beror inte bara på den exceptionella produktkvaliteten utan även på en kompetent rådgivning som bygger
på nära 50 års erfarenhet.
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UNIKA DETALJER
Kvalitet som håller.
Alla våra material – från stommar och fronter till beslag – är genomtestade och har under årens lopp visat att de har den robusthet som
krävs för att klara åratal av dagligt slitage på kliniken. Därför är alla
skåpmoduler uppbyggda med kvalitetsmelamin med kanter i kraftig
PVC – en kombination som ger maximalt skydd mot vattenintrång.
Upprepad rengöring och desinficering ställer höga krav på inventarierna.
Dessa krav uppfyller vi i varje detalj. Allt material som Inform använder
har en yta som är lätt att rengöra och tål de mest använda rengöringsmedlen. Högtryckslaminat, rostfritt stål och kompositmaterialet Corian®
har en bevisad lång hållbarhet och är därför de material vi oftast
använder till utvändiga ytor.

UNIKA PRODUKTER –
EXKLUSIVT FÖR
HÄLSOVÅRDSSEKTORN
Vi tillverkar våra egna skräddarsydda
produkter samtidigt som vi samarbetar med
ett antal erkända företag inom design och
kvalitetsartiklar för hälsovårdssektorn.

Unika hygiensystem
kombinerar dansk design och oöverträffad
kvalitet.

Hängskåp/specialskåp
brett utbud av specialdesignade skåp,
bland annat hygienskåp.

6 cm lådor
små lådor för förvaring av många små
produkter.

Mobila skåp
exklusiva mobila skåp med flera olika
lådalternativ, för användning i alla typer
av klinikrum.

Lådinsatser
med vårt breda utbud av lådinsatser kan
du alltid hitta en lösning för dina behov.

Avfallssystem
säker hantering av farligt avfall.

Brickbord
specialdesignade brickbord och bord med
utdragbara skivor.
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REFERENSER
Som inga andra.

Danish Healthcare Design har tillverkat
inredning till tandläkare i nära 50 år.

Här visar vi ett antal inredningsprojekt som vi har utfört de senaste åren.

Vi har många års erfarenhet av kundanpassade inredningslösningar till
hälsosektorn. Lösningar som tar hänsyn både till rummets karaktär och
till dina specifika krav på inredningen. Vi vet vad som krävs för att vara
specialist – och vi hjälper dig att fylla rollen. Du är alltid välkommen att
kontakta oss, och mer information hittar du även på dhdas.dk

Aarhus Tandlægehøjskole

Vejle Kommunale Tandpleje

Nordesgaard og Schmidt

Citydent

Varde Tandregulering

Smed og Donslund

Aalborg Kommunale Tandpleje

Plus 1

Vi har under årens lopp skapat både små och stora inredningar och
inrett väntrum, receptionsområden, personalrum såväl som klinikrum.
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FÖRSTÄRKT VERKLIGHET
TILL INREDNINGEN AV DIN
NYA KLINIK
Vi introducerar ny teknik som förenklar
inredningen för dig. Ladda ned Danish
Healthcare Designs app via länken och
inred din klinik.

OM OSS
Climo A/S grundades 1973, och företaget
flyttade på åttiotalet till den nuvarande
adressen i Hobro. Därefter startade medarbetare på Climo företaget Inform A/S
med kontorsadress i Aalborg och produktion
i Gøttrup ved Fjerritslev.
År 2015 förvärvade Inform företaget Nordjysk
Dentalfabrik som producerade stolar och
britsar till hälsovårdssektorn. I januari 2018
slogs de två företagen Inform och Climo
samman till det nya företaget
Danish Healthcare Design, och alla aktiviteter
samlades på adressen Drejøvej 8 i Hobro.
Där har vi gott om utrymme och en fabrik
med möjlighet till utbyggnad. Vi har också
helt nyinredda showroom- och konferensfaciliteter.

Förstärkt verklighet (Augmented Reality) innebär att man på en skärm ser datorgenererade
bilder, ljud eller andra data från den faktiska
verkligheten. Detta innebär att förstärkt
verklighet är en kombination av verkliga
världen och datorgenererade information.
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Med Danish Healthcare Designs nya app får du
en snabb och korrekt bild på din iPad av hur
klinikinredningen kommer se ut i dina tomma
eller nya lokaler. Du kan själv använda vår app
eller så kan en av våra inredningskonsulter
eller återförsäljare visa dig hur den fungerar.
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Danish Healthcare Design A/S
Drejøvej 8
DK-9500 Hobro
+45 9851 1633
info@dhdas.dk
dhdas.dk

