
Plantegning
Har i fået tegnet jeres kontorarbejdspladser ind på plantegningen? Der er mange detlajer der 
skal gøres tanker om. Wihlborgs tilbyder gratis hjælp hertil. 

Materialer

Har i fået afstemt de rette materialer? Valg af 
gulvbelægninger, vægfarver og lofter kan være 
en svær opgave for mange. Husk at tænke lyd, 
farvekoder og dekorationer.

Køkken

Tekøkkenet kan have mange funktioner. Nogle 
ønsker mikroovne, andre ønsker Quooker. Fælles 
for køkkenet er, at det skal se pænt og indbyden-
de ud. Har i særlige overvejelser hvad angår kaf-
femaskine eller andet teknik, så husk at orienteret 
os, så vi kan få bygget det ind med det samme. 
Det vedrører næsten altid, strøm, vand og afløb. 

IT

Computer, serverrum med mere kan for nogle 
virker uoverskueligt og svært. For at gøre det 
nemt for alle skal i tage stilling til: 

1. Skal i have en server fysisk eller i skyen.

2. Hvor hurtig hastighed har skal i have.

3. Hvordan skal jeres sikkerhed køre.

Anfør gerne på en plantegninger jeres tanker, så 
vi sammen kan få den bedste løsning. 

Flytning af virksomhed er en stor beslutning. Hos Wihlborgs 
assisterer vi, så alle detaljerne er på plads.

Flugtveje & brandsikring

En sikker arbejdsplads er det vigtigste, og vi 
hjælper jer med flugtvejene. Har jeres virk-
somhed særlige forhold ved angår flugtveje 
og brand, så husk at sig det højt, så vi får 
tænkt helhed fremfor enkeltplaner. 

Elevator & handicap

Den moderne arbejdsplads har plads til alle, 
men ældre ejendomme kan måske være 
udfordret. Vi kan hjælpe med handicappar-
keringsplads, bredere døre,  ingen dørtrin, 
større toiletter osv. Hos os vil vi gerne skabe 
rammerne for mangfoldigheden. 

Solafskærmning & gardiner

Danmark er dejligst når solen skinner, men 
på en arbejdsplads kan det være generende 
når solen skinner ind i computeren. Husk at 
få afklaret solafskærmning, da det ofte er et 
punkt man glemmer. 

Wihlborgs
huskeliste
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Nøgler & adgangskontrol

Et sikkert hus er rart for alle, og vi kan sammen 
hjælpe hinanden med den rette løsning. 

Alarmer, videoovervågning 
& forsikringsforhold

Videoovervågning kan være en god signalværdi, 
men måske også et krav fra forsikringsselskabet. 
Giv os gerne det rette indblik, så hjælper vi med 
installationen og evt. skiltningen. 

Tekniske forhold

Vi kender alle sammen en strømnedbrydelse. 
Vi kender også et stoppet toilet. Husk at vi kan 
rådgive, og hjælpe jer med crash-kursus og tips 
og tricks, så i nemt kan kører videre. Det gælder 
også ventilationsanlæg, døralarmsanlæg osv.

Hos Wihlborgs
fokuserer vi på ’den 

gode oplevelse’
Vi tilbyder nyistandsatte lejemål med planløsninger 

tilpasset vores kunders behov og ønsker.
Vi har et team af engagerede medarbejdere, der dag-

ligt stræber efter at levere den bedste oplevelse og 
service til vores lejere og kunder.
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Skilte

Skilte kommer i mange variationer, og vi vil gerne have en flot design linje. Vi har 
derfor vores egen designer, som er uddannet skiltemaler. På den måde sikre vi det 
flotteste udtryk når det vedrører pyloner, postkasser, opgangsskilte, elevatorskilte 
og lejemålsskilte. Hos Wihlborgs tilbyder vi gratis design hjælp. 

Dørklokke & dørtelefon

Det er ikke altid nemt for gæster eller posten at finde vej. Vi anbefaler, at man hu-
sker, at tænkte en dørklokke eller dørtelefon ind i lejemålet, da det ofte er et punkt 
der bliver glemt. Vores samarbejdsleverandører har forskellige muligheder i forhold 
til rækkevidde, knapper kontra touch, med/uden video osv.
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Plantegning
 c Størrelsen på skrivebordene   

 c Antal m2 pr. medarbejder/pr. afdeling   

 c Støjpåvirkende elementer fx akustiklofter,  

 akustikvægge, akustik halvvægge, akustik bokse, akustik billeder   

 c Størrelsen på mødebordet     

 c Evt. projekter/TV i udvalgte område   

 c Kaffe-ø/loungeområde   

 c Depotrum   

 c Printerum   

 c Rengøringsrum   

 c Toiletter/bad/omklædning    

Materialer
 c Lofter (glatte, listesystem, akustik og beton)   

 c Vægge (dekoration, farve, akustik, hylder, bæreevne etc.)   

 c Gulve (tæppefliser, hele tæpper, linolium, træ, vinyl, beton, epoxy)   

 c Belysning (spots, pendler, LED, hvidt/gult, smart-styring)    

Køkken
 c Bordplade (træ, marmor, komposit, linolium, keramik, stål)   

 c Type (grebsfrit, størrelse, indretning)   

 c Fronter (farve, materiale)   

 c Hvidevarer (opvaskemaskine, kaffemaskine, ovn, kogeplade, køleskab, fryser, emhætte)   

 c Særlige installationer (Quooker, vand/juice-maskine, indbygget kaffemaskine, afløbskværn)   

 c Blandingsbatteri (Chrom, messing, sort)   

 c Plads/anvendelse    

IT
 c Kabler (CAT4/5/6)   

 c X-felt   

 c WIFI/Access-point   

 c Firewall   

 c Fiber       

Flugtveje & brandsikring
 c Standard vs. særlige installationer   

 c Brandfarligt lager    

 c Nødudgange    

Elevator & handicap
 c Bredde på døre   

 c Dørtrin   

 c Toiletter    

Solafskærmning & gardiner
 c Manuelt vs. automatik   

 c Indvendigt vs. udvendigt   

 c Reperation/vedligeholdelse    

Nøgler & adgangskontrol
 c Sikkerhed   

 c Traditionel vs. elektronisk   

 c Åbne/lukke-tider      

Alarmer, videoovervågning & forsikringsforhold
 c Særlige krav    

Tekniske forhold
 c El installationer   

 c VVS installationer   

 c Ventilations installationer   

 c Opsætning af projektor, tv, digitale whiteboards    

Skilte
 c Pylon   

 c Parkering   

 c Facade   

 c Opgang   

 c Etage   

 c Dekoration/wayfinding   

 c Lokaler (ikoner på mødelokaler, toiletter mv.)   

 c Sikkerhedsfolie    

Dørklokke & dørtelefon
 c Ja/nej   

Wihlborgs

4

 huskeliste (sæt flueben)


