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Som 
ingen  
andre

Du er specialist og dermed helt speciel.
Ikke kun fagligt – også personligt via dine 
erfaringer, holdninger og vaner.
Det fortjener specielle rammer, så det tager  
vi hensyn til, når vi indretter din klinik.

Vi har mange års erfaring i at producere 
skræddersyede løsninger til sundhedssektoren.  
Løsninger, der tager højde for både rummets 
karakter og dine specifikke krav til ind- 
retningen.

I tæt samarbejde med førende og professio-
nelle dentaldepoter i hele Skandinavien sikrer 
vi, at indretningen og udstyr kombineres, så 
ergonomi, hygiejne og lækkert design giver 
perfekte rammer, og de optimale arbejdsbe-
tingelser for klinikkens medarbejdere.

Se listen med alle vores samarbejdspartnere 
på www.dhdas.dk
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Indhold:

Kvalitet der bare holder  
og holder og holder… 

Rådgivning baseret  
på viden 

Kompromisløst valg  
af materialer 

Totalindretning  
– one stop shopping 

Specialudviklede  
løsninger 

Håndværk skabt  
af mennesker 

Vi yder 10 års garanti, men levetiden på 
vores løsninger er meget længere – det 
er godt for investeringen og samtidig 
godt for miljøet. 

Vi kender arbejdsgangene i sundhedssek-
toren, og vores løsninger tager 
udgangspunkt i optimering af arbejds-
miljø, god hygiejne og overholdelse af 
formelle krav.

Vi indkøber og benytter kun de bedste 
materialer i vores produktion. Vores 
primære ressource er træ – altid  
FSC mærket.   

Alt fra behandlingsrum, steril, receptions- 
og loungeområder til personale- og møde- 
faciliteter. Vi tænker i design, i farver i 
materialer og i løsninger der virker.

Hvert projekt er unikt – så altid indivi- 
duelle løsninger der benytter et bredt 
sortiment af unikke produkter, special- 
udviklet til at optimere arbejdet i 
sundhedssektoren.

Snedkerhåndværk der bygger på erfaring. 
Hos os bruger vi hænderne i kombination 
med de nyeste maskiner. Vi samler og 
tester altid inden vi afsender.  
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Inform K-serie

Informs klinikserie er i kraft af dens utrolige  
fleksibilitet udgangspunktet for rigtig mange  
af vores indretninger.
Informs klinikserie er skabt på baggrund  
af tandklinikkens ønsker og ideer, at kunne  
skræddersy en løsning, der opfylder ethvert  
behov for funktionalitet og holdbarhed.

Danish Healthcare Design har siden 1973 
udviklet og produceret individuelle indret-
ningsløsninger med udgangspunkt i tand- 
lægens og klinikassistentens arbejdsmetoder 
samt krav til høj kvalitet, ergonomi og æstetik.

Vores salgskonsulenter er behjælpelige med 
opmåling og forslag, og vores indretnings- 
konsulenter laver indretningen i enten 2D  
eller 3D, så kunden får et overblik over sin 
fremtidige klinikindretning.

Inform sørger for håndværkere, byggeprojek-
tering ved ombygning, møbler m.m., for vi er 
med hele vejen, hvis kunden ønsker det.

TOTALINDRETNING

Alle laminatfarver kan findes på 

DHDAS.DK



Danish Healthcare Design mobilskabe er 
designet med henblik på at opnå fleksibilitet 
på klinikken og samtidig bevare den høje grad 
af funktionalitet, som kendes fra informs 
stationære skuffeskabe.

Alle Mobilskabe leveres i ekstra kraftigt,  
hvidt højtrykslaminat med rengøringsvenlige 
bøjlegreb i anodiseret aluminium og med 
solide hjul.

Danish Healthcare Designs inventar produce-
res udelukkende til professionelt brug, og det 
er derfor sammensat af elementer, der lever 
op til vores høje kvalitetskrav.

Den rengøringsvenlige aluminiumskant sikrer, 
at instrumenterne ikke falder på gulvet.

Informs mobilskabe tilpasses nemt til netop 
dit behov med individuelle skuffeindlæg.

MOBILSKABE

KF06

• H: 79,1 cm

• 4 stk. 6 cm skuffer

• 2 stk. 12 cm skuffer

KF16

• 2 udtræksplader

• 3 stk. 6 cm skuffer

• 2 stk. 12 cm skuffer
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Inform Vario

Vario er udviklet med fokus på ergonomi og 
fleksibilitet.

Vario er en super logisk arbejdsplads for 
tandlægeteamet, uanset om der arbejdes  
duo eller solo, eller om tandlægen er 
højre- eller venstrehåndet.

Alle materialer og instrumenter placeres 
efter, hvor hyppigt de anvendes.

Vario er egnet til både stående og siddende 
arbejdspladser, hvor udtrækspladerne 
fungerer som ekstra bordplader, når der 
arbejdes i siddende stilling.
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Fokus på ”work-flow”
Da sterilisationsrummet på samme tid er et 
lokale med mange funktioner, er det nødven-
digt, at der er fokus på arbejdsrutinerne.
Alle opgaver skal kunne gennemføres på en 
forsvarlig måde, og de enkelte medarbejdere 
skal kunne afløse hinanden, uden der kan 
opstå usikkerhed om instrumenthygiejnen.

Styr på instrumenthygiejnen
Engang var sterilisationsrummet et lokale,
hvor arbejdet foregik bag lukkede døre.
I dag præger åbenhed de danske tandklinik-
ker, og derfor er døren også blevet fjernet
ind til sterilisationsrummet mange steder.

STERILISATION

Nu kan patienterne ved selvsyn konstatere,
at der er styr på instrumenthygiejnen og det
stiller krav til både personale og indretningen.
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Elegante, praktiske og enkle hygiejneprodukter 
specielt udviklet til sundhedsklinikker.

Vi har både unikke berøringsfri armaturer samt 
hygiejneskabe i forskellige design. 

Derudover har vi har samlet alle klinikkens 
dispensere i ét system som passer til enhver 
klinikvæg og med 
samtidig mulighed for at placere en berøringsfri 
dispenser på en elegant stander i samme enkle 
design.

Hygiejnesystemet er udviklet i samarbejde med 
førende danske, industrielle designere med 
henblik på at skabe et skandinavisk look, hvor 
funktion og stilrene linjer går op i en højere 
enhed. Dispenserne er udført i aluminium, og de 
kan placeres i enten rækker eller enkeltvis – og 
nu også på fritstående stander.

HYGIEJNESYSTEMER
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Receptionen er det første, patienterne møder, nar de træder ind  
på klinikken. Det er her, den første kontakt opstår med personalet,  
og her patienterne skaber deres umiddelbare indtryk af klinikken.  
Men skranken er også en arbejdsplads, som skal opfylde med- 
arbejdernes krav til funktionalitet og være et godt arbejdsmiljø.

Der skal være plads til opbevaring, fralægning og IT-udstyr.
Og så skal der naturligvis være optimal mulighed for at betjene 
patienterne. Da behovene til receptionsskranker er mange, og  
mennesker er individuelle, har Inform ingen standardløsninger.

Hver enkelt receptionsskranke tager udgangspunkt i en af Informs
fire designserier, som hver især består af standardelementer.
Disse sættes sammen efter det konkrete ønske og kombineret
med mulighederne for valgfrie materialer og indretninger, er
der så mange muligheder for en skræddersyet løsning, at vi
aldrig har lavet to ens skranker.

En receptionsskranke fra Danish Healthcare Design er et 
fremtidssikret valg. Det skyldes ikke blot en enestående 
produktkvalitet, men også en kompetent rådgivning, 
som er baseret på næsten 50 års erfaring.

RECEPTIONER
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Kvalitet der holder. 
 
Alle vores materialer – fra korpus og fronter til beslag – er gennem-
prøvede og har gennem årene vist, at de har den robusthed, der skal  
til for at kunne holde til mange års dagligt slid på klinikken. Derfor er 
alle skabsmoduler opbygget i kvalitetsmelamin med kanter i kraftig PVC 
– en kombination, der giver maksimal beskyttelse mod vandindtrængen.

Gentagen rengøring og desinfektion stiller store krav til inventaret.
De krav opfylder vi i alle detaljer. Inform benytter kun materialer  
med rengøringsvenlige overflader, der kan tåle de mest anvendte 
rengøringsmidler. Højtrykslaminat, rustfrit stål og kompositmaterialet 
Corian® har bevist en lang holdbarhed, og de er derfor vores mest 
anvendte materialer til udvendige overflader.

Vi fremstiller vore egne specialdesignede 
produkter samtidig med, at vi samarbejder 
med en række anerkendte virksomheder 
inden for design og kvalitetsartikler til 
sundhedsområdet.

Unikke hygiejnesystemer 
kombinerer dansk design og uovertruffen 
kvalitet.

6 cm skuffer 
små skuffer til opbevaring af mange små 
produkter.

Skuffeindsatser 
med vores store udvalg af skuffeindsatser,  
kan du altid finde en, der dækker dit behov.

Bakkeborde 
specielt designede udtræksborde og 
bakkeborde.

UNIKKE DETALJER UNIKKE PRODUKTER –  
EKSKLUSIVT TIL 
SUNDHEDSSEKTOREN

Overskabe/specialskabe 
bredt program af specialdesignede skabe, 
herunder hygiejneskabe.

Mobilskabe 
eksklusive mobilskabe med adskillige 
skuffemuligheder – til brug i alle klinikrum.

Affaldssystemer 
sikker behandling af farligt affald.
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Som ingen andre.

Vi har mange års erfaring i skræddersyede indretningsløsninger  
til sundhedssektoren. Løsninger, der tager højde for både rummets
karakter og dine specifikke krav til indretningen. Vi ved, hvad det
kræver at være specialist – og vi hjælper dig med at udfylde rollen.
Du er altid velkommen til at kontakte os, og du kan se mere på
dhdas.dk

Citydent

Aalborg Kommunale Tandpleje

Aarhus Tandlægehøjskole Vejle Kommunale Tandpleje Nordesgaard og Schmidt

Plus 1Varde Tandregulering Smed og Donslund

Danish Healthcare Design har produceret både  
inventar og stole til tandlæger i næsten 50 år.

Vi har gennem tiden lavet både små og større indretninger samt  
indretning af både venterum, receptionsområder, personalerum  
og klinikrum. 

Her vises en række indretningsprojekter, som vi har stået for  
i de senere år.

REFERENCER



Mange års erfaring med en ISO 9001:2015 certificering sikrer dagligt fokus på alt fra kvalitet og 
sikkerhed til produktspecifikationer og gode arbejdsgange.

Vi udvikler klinikker i henhold til gældende vejledning for de nationale infektionshygiejniske
retningslinjer (NIR).

Ergonomi er også en del af vores tænkning, så vi har arbejdspladsens indretning med i vores 
løsninger. Vi anvender Arbejdstilsynets gældende vejledning.

Med afsæt i FN’s verdensmål nr. 12 – ansvarligt 
forbrug og produktion, så tilstræber vi, at alle 
vores produkter udvikles, produceres og 
distribueres med mindst mulig miljøbelastning 
og forbrug af ressourcer.
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DUROPAL SUSTAINABILITY STATEMENT – 
BLUE ANGEL DE-UZ 76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pfleiderer products fulfils the requirement 

 
 compliance with the provisions of the European and German chemicals legislation  

(REACH Regulation Annexes XIV and XVII; Persistent Organic Pollutant (POP) Regulation 
Annex I; GefStoffV (Ordinance on Hazardous Substances); 25th BImSchV (25th Federal 
Immission Protection Ordinance); CLP Regulation)     
 
 

 of the legal origin of the timber in accordance with 
Regulation (EU) EUTR 

 that at least 70 % of the total amount of wood must come 
from sustainable forests which are managed in a verifiably 
economically viable, environmentally sound and socially 
responsible way or be waste wood according to waste 
wood categories A I and A II of the German 
Altholzverordnung (Waste Wood Ordinance) 
 
 

 of a valid product-specific environmental product declaration (EPD) pursuant to DIN EN 
15804 
 
 

 for maintaining indoor air quality with regard to emissions of volatile organic compounds 
(VOC) 
 

Parameters Requirement of DE-UZ 76 – 
final value 28th day HPL / Compact / Flat bonded elements 

Total organic compounds – 
TVOC ≤ 0.8 mg/m³ complied with 

Total organic compounds – 
TSVOC ≤ 0.1 mg/m³ complied with 

Carcinogenic substances ≤ 0.1 mg/m³ unverifiably 
Formaldehyde ≤ 80 µg/m³ complied with 

 

FSC® license code:  
FSC-C011773 

PEFCTM- number: 
PEFC/04-32-0828 

Duropal High Pressure 
Laminate 

 
 HPL 
 HPL Individual 
 HPL IMO 
 HPL Individual Motiv IMO 

 
 
 

Duropal Compact High 
Pressure Laminate 
 
 Compact white / grey / black 

core 
 Compact Individual Motiv black 

core 
 Compact Worktop white / grey / 

black core 
 

Duropal Flat bonded 
element 
 
 Element P2 
 Element Individual Motiv P2 
 Furniture Element P2 

 
 
 

Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING

November 2008 – Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985

ARBEJDSSTEDETS INDRETNING – A.1.15
 

 

Certificeringskontor: Bureau Veritas Certification Denmark A/S  
Oldenborggade 25-31, 7000 Fredericia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Yderligere information vedrørende certifikatets gyldighedsområde og omfang  
kan fås ved henvendelse til virksomheden. For oplysninger om dette certifikats 
gyldighed, venligst kontakt: (+45) 77 311 000.      

 

 
Danish Healthcare Design A/S 

 

Drejøvej 8, 9500 Hobro 
 
 

 
Bureau Veritas Certification Denmark A/S dokumenterer hermed,  

at ledelsessystemet for ovennævnte virksomhed er vurderet og fundet i 
overensstemmelse med kravene i: 

Standard 
 

ISO 9001:2015 
 

Gyldighedsområde 

Salg, design og produktion af inventar til sundhedssektoren.   

 

Oprindelig startdato for certificeringscyklus: 24. april 2019 
Udløbsdato for forrige certificeringscyklus: NA 
Dato for certificerings-/recertificeringsaudit: NA 
Startdato for certificerings-/recertificeringscyklus: 24. april 2019 
 

Under forudsætning af tilfredsstillende opretholdelse af virksomhedens 
ledelsessystem er dette certifikat gyldigt indtil: 23. april 2022  
 
Certifikat nr.: DK011102 Version: 1 Revisionsdato: 24. april 2019 

 

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE
RETNINGSLINJER

FOR TANDKLINIKKER

Central Enhed for Infektionshygiejne 1.1 udgave 2015
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I dette virtuelle showroom kan du bevæge dig rundt og se et bredt udvalg af vores produkter. Den 
visuelle oplevelse understøttes af info spots, hvor du med et enkelt klik får information om vores 
mange special designede løsninger og relevante features – perfekt tilpasset din klinik. Prøv det 
selv på vores hjemmeside www.dhdas.dk

Augmented Reality (AR) er et udvidet syn på
virkeligheden, hvor du gennem en skærm ser
computergenerede billeder, lyd eller anden 
data oven på den faktiske virkelig- hed. Det vil 
sige, at Augmented Reality er en kombination 
af den virkelige verden og computergenereret 
data.

Med Danish Healthcare Designs nye app vil
du kunne få et hurtigt og præcist billede på
din iPad af, hvordan klinikindretningen ser ud
i dine tomme eller nye lokaler. Du kan bruge
vores app selv, eller du kan få en fremvisning
fra vores indretningskonsulenter og fra vore
forhandlere.

DET VIRTUELLE SHOWROOM CERTIFIKATER

AUGMENTED REALITY-INDRETNING AF DIN NYE KLINIK 
Ny teknologi, som gør indretningen lettere for dig. Download Danish Healthcare Designs app og 
indret din klinik.



dhdas.dk

Danish Healthcare Design A/S
Drejøvej 8
DK-9500 Hobro
+45 9851 1633
info@dhdas.dk


