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Wayfinding
Skilteløsninger
Grafiske løsninger

Wayfinding og
grafikstudier
Et dynamisk studiemiljø fremmer læring
og derfor lægges der stor vægt på dette i
indretningen af uddannelsesinstitutioner.
De unge studerende i dag søger kreative og
inspirerende miljøer, men faciliteterne skal også
understøtte moderne undervisningsmetoder
som tværfagligt samarbejde og fleksible
undervisningsformer.
At kunne tiltrække de allerbedste
studerende fra Danmark og i stigende
grad også fra udlandet er afgørende for
uddannelsesinstitutionernes succes. Hertil
kommer gæster og besøgende, som øger
behovet for, at både elever, lærere og gæster
hurtigt og problemfrit kan bevæge sig rundt
i bygningen. Der kan være både fuldtids- og
deltidsstuderende og også projekttilknyttede
elever med forskellige grader af kendskab
til bygningen, som også skal overvejes i
planlægningen af skilteløsningen.
Håndtering af miljømæssige udfordringer
er fortsat en vigtig overvejelse for både
bygningsansvarlige og elever med
forventninger om, at institutionen skal være
lydhør over for at identificere og udnytte
de mest hensigtsmæssige bæredygtige og
ikke-toksiske materialer samtidig med, at
vedligeholdelsesbehovet holdes på et minimum.

Om Modulex
Hos Modulex har vi arbejdet med
wayfinding, grafik og skilteløsninger til
uddannelsesinstitutioner i mere end
40 år. Vi forstår behovet for at levere
løsninger, som kan udvikles og ændres
i takt med behovet. Vi forstår, at det, at
elever, lærere og besøgende hurtigt kan
komme omkring i bygningen, er lige så
vigtigt som muligheden for at inspirere
de studerende med flotte grafiske
løsninger.
Det er vigtigt for os at skabe en fleksibel
løsning, som tilgodeser også den
fremtidige brug af bygningen. Vi leverer
wayfinding, skilteløsninger og grafik,
som ikke blot ser flot ud, men som også
skaber værdi for vores kunder.
Effektiv wayfinding og skiltning bidrager
til effektiv brug af bygningen, og
samtidig er vi glade for at kunne hjælpe
designere og kunder med at skabe
inspirerende omgivelser.

Vidste du?
Skilte er typisk en af de billigste poster i budgettet på
en uddannelsesinstitution, men de har en væsentlig
indflydelse på skolens image og effektivitet. Det er
vores erfaring, at hvis man svarer på nedenstående
fire spørgsmål, så er man sikker på at få en optimal
skilteløsning.

Kunder
DK
• UC SYD
• VIA Campus Aarhus C
• Aarhus Universitet

Kan du se det?
Tænk over, hvor du placerer skiltene
og sørg for, at de er til at få øje på.
Overvej at supplere med gulvgrafik
for at styrke wayfindingen.

• Roskilde Universitet
• Københavns Universitet
• Copenhagen Business School
• Syddansk Universitet
• Erhvervsakademiet Lillebælt

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.

Norge
• Høgskolen i Sørøst-Norge
• Universitetet i Sørøst-Norge
• NMBU, Oslo

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.

• Universitetet i Oslo
• Handelshøyskolen BI
• Høgskolen i Sør-Trøndelag
• Høgskolen i Nord-Trøndelag

Kan du stole på det?
Professionel skiltning og grafik i
høj kvalitet understøtter ikke kun
uddannelsesinstitutionens image,
men får også brugerne og de
besøgende til at føle sig sikre på,
at de kan stole på de informationer,
som skiltningen giver dem.

Vi har mange års erfaring med wayfinding og
branding og forstår at kombinere dette i form
af effektive løsninger, der indeholder skilte,
grafik og kommunikationsmaterialer.
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