Arbejdspladser
Wayfinding
Skilteløsninger
Grafikløsninger

Design, der
skaber effektive
og fleksible
arbejdspladser
Arbejdssteder ændrer sig, og designere og
indretningsarkitekter bliver udfordret til at
skulle skabe plads til at opfylde stadig flere
krav. Det primære er selvfølgelig at skabe
et sikkert rum, der tillader medarbejdere
og besøgende at arbejde og flytte rundt på
en effektiv måde. Men arbejdspladser skal
også indrettes, således at kreativiteten,
produktiviteten og effektiviteten øges, og
samtidig understøtter virksomhedens brand.
At skulle tænke sundhed og velvære ind i
indretningen af arbejdspladser er en positiv
udvikling, og teknologien fortsætter med at
ændre måden folk arbejder på og interagerer
med hinanden. Grafik anvendt på en holistisk
måde giver mulighed for ikke blot at
understrege virksomhedens værdier, men også
for at tiltrække og fastholde medarbejdere med
en inspirerende arbejdsplads.

Om Modulex
Modulex har i mere end 40 år hjulpet
virksomheder og designere med at
skabe og levere skilteløsninger. Vi
forstår behovet for at levere løsninger,
som kan udvikle sig og ændre sig i
takt med, at virksomheden ændrer sig.
At kunne administrere forandringer
omkostningseffektivt med minimal
indvirkning på virksomheden er kernen i,
hvad vi gør. Vi tilbyder wayfinding, skiltning
og grafik, der ikke kun ser godt ud, men
også skaber reel værdi for vores kunder.
Effektiv wayfinding og skiltning bidrager
til forbedret produktivitet og opnåelse af
reelle økonomiske fordele.
Hvis man vælger de rigtige
produkter og materialer, vil også
livscyklusomkostningerne reduceres. Vi
har en passion for at hjælpe designere
og kunder med at skabe inspirerende
omgivelser, som kommunikerer
virksomhedens værdier konsekvent i hele
bygningen.

Vidste du?

Kunder

Skilte er typisk en af de billigste poster i budgettet på
en arbejdsplads, men de har en væsentlig indflydelse
på virksomhedens omdømme og bygningens
effektivitet. Det er vores erfaring, at hvis man tager
stilling til nedenstående fire spørgsmål, så er man
sikker på at få en optimal skilteløsning.

DK
• Arla
• Danfoss
• Maersk Oil

Kan du se det?
Tænk over, hvor du placerer skiltene
og sørg for, at de er til at få øje på,
og at størrelsen på skiltet er den
rigtige i forhold til læseafstanden.

Kan du læse det?
Den største hindring for at kunne
læse et skilt er læserens afstand til
skiltet. Der findes en simpel
matematisk formel for forholdet
mellem størrelsen på teksten og
den maksimale afstand, fra hvor
teksten kan læses.

Kan du forstå det?
Gør teksten så enkel som muligt og
brug et sprog, som læseren forstår.
Forskellige zoner og koder fungerer
ofte for de bygningsansvarlige, men
vær sikker på, at de også forstås af
dem, som bruger og besøger
bygningen.

England
• Barclays
• Vodafone
Finland
• Nokia
• Konecranes
Frankrig
• Capgemini
Italien
• Enel
Norge
• Telenor
Schweiz
• UBS
Sverige
• AstraZeneca
USA
• YouTube
• Google
• Oracle

Kan du stole på det?
Professionel skiltning og grafik i
høj kvalitet understøtter ikke kun
virksomhedens image,
men får også medarbejdere og
besøgende til at føle sig sikre på,
at de kan stole på de informationer,
de får.

Vi har erfaring med arbejdspladser, wayfinding
og branding, og vi forstår, hvordan vi forener
disse begreber i form af skilteløsninger, grafik og
kommunikationsmaterialer.
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