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Vores bibliotekskoncept, Learnage, gør op med fortidens 
principper og viser en helt ny måde at tænke bibliotek på. En 
tankegang, som værdsætter den viden et bibliotek rummer og 
som tilgodesér brugerens behov for at tilegne sig denne viden. 
Learnage er det moderne læringscenter.

Reolerne i Learnage-serien er designet med udgangspunkt i nem 
og overskuelig informationssøgning, samt med det formål, at 
påvirke lysten til fordybning.

Sofaerne i Learnage-serien er designet med det formål, at 
opfylde alle disse behov. De organiske former og den æstetiske 
fremtræden lader dig hurtigt vide, at kun fantasien sætter grænser.
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LÆSEREOL | Læringscenter | THORSØ 
Design: Thorsø

Opbevaringsmøblerne i Lernage-serien er udviklet som en mobil  
opbevaringsserie, som tilgodesér de fleste opbevarings- og anven-
delsesbehov. Udvalget af tilbehør giver mulighed for at indrette 
møblet præcist som man ønsker det, ligesom valg af laminatfarver 
og polster, kan sætte et entydigt personligt præg.

Learnage består af en række standardmoduler, men grundet seri-
ens skalérbare udførsel, har vi også mulighed for at lave tilpassede 
moduler, så de passer perfekt i den ønskede indretning.

DETALJER

Standard
• Korpus i 18 mm. birk krydsfinér med fuldboring for  
 fleksibel indretning
• Bagbeklædning i 12 mm. birk krydsfinér
•  2 stk. hjul med bremse og 3 stk. hjul uden bremse
•  Vælgpolstring fra vores stofgrupper

Tilvalg
• Tillæg for topplade og gavle med valgfri laminat   
 (25 farver)
• Tillæg for hylder og tidsskriftshylder
• Tillæg for displaygavl
•  Kontakt os for andre mål og specielle ønsker

15
10

1200 600

VARIANTER
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Opbevaringsmøblerne i Lernage-serien er udviklet som en mobil  
opbevaringsserie, som tilgodesér de fleste opbevarings- og anven-
delsesbehov. Udvalget af tilbehør giver mulighed for at indrette 
møblet præcist som man ønsker det, ligesom valg af laminatfarver 
kan sætte et entydigt personligt præg.

Learnage består af en række standardmoduler, men grundet seri-
ens skalérbare udførsel, har vi også mulighed for at lave tilpassede 
moduler, så de passer perfekt i den ønskede indretning.

REOL | Læringscenter | THORSØ 
Design: Thorsø

DETALJER

Standard
• Korpus i 18 mm. birk krydsfinér med fuldboring for  
 fleksibel indretning
• Bagbeklædning i 12 mm. birk krydsfinér
•  2 stk. hjul med bremse og 2 stk. hjul uden bremse

Tilvalg
• Tillæg for topplade og gavle med valgfri laminat   
 (25 farver)
• Tillæg for hylder og tidsskriftshylder
• Tillæg for displaygavl
•  Kontakt os for andre mål og specielle ønsker

1200 600

15
10

VARIANTER
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Design: Thorsø

Opbevaringsmøblerne i Lernage-serien er udviklet som en mobil  
opbevaringsserie, som tilgodesér de fleste opbevarings- og anven-
delsesbehov. Udvalget af tilbehør giver mulighed for at indrette 
møblet præcist som man ønsker det, ligesom valg af laminatfarver 
kan sætte et entydigt personligt præg.

Learnage består af en række standardmoduler, men grundet seri-
ens skalérbare udførsel, har vi også mulighed for at lave tilpassede 
moduler, så de passer perfekt i den ønskede indretning.

HJØRNEREOL | Læringscenter | THORSØ 

DETALJER

Standard
• Korpus i 18 mm. birk krydsfinér med fuldboring for  
 fleksibel indretning
•  3 stk. hjul med bremse

Tilvalg
• Tillæg for topplade og gavle med valgfri laminat   
 (25 farver)
• Tillæg for tavlelaminat
• Tillæg for hylder
•  Kontakt os for andre mål og specielle ønsker

600 600

15
10

VARIANTER
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Opbevaringsmøblerne i Lernage-serien er udviklet som en mobil  
opbevaringsserie, som tilgodesér de fleste opbevarings- og anven-
delsesbehov. Udvalget af tilbehør giver mulighed for at indrette 
møblet præcist som man ønsker det, ligesom valg af laminatfarver 
og polster, kan sætte et entydigt personligt præg.

Learnage består af en række standardmoduler, men grundet seri-
ens skalérbare udførsel, har vi også mulighed for at lave tilpassede 
moduler, så de passer perfekt i den ønskede indretning.

SKRÅREOL | Læringscenter | THORSØ 
Design: Thorsø

DETALJER

Standard
• Korpus i 18 mm. birk krydsfinér 
• Bagbeklædning i 12 mm. birk krydsfinér
•  2 stk. hjul med bremse og 2 stk. hjul uden bremse

Tilvalg
• Tillæg for topplade og gavle med valgfri laminat   
 (25 farver)
• Tillæg for hylder og tidsskriftshylder
• Tillæg for opslagstavle med ombukket kant
•  Kontakt os for andre mål og specielle ønsker

900 400

600

15
10

VARIANTER
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Denne organiske sofa er perfekt til opbygning af et opholdsmiljø i 
læringscentret, da den bryder med det traditionelle biblioteksmiljø 
og bidrager med en indbydende lethed i lokalet.

Modulet kan, i kombination med andre møbler i Learnage-serien, 
kombineres på en måde, så der enten skabes et lille og lukket 
forum for gruppearbejde eller et åbent miljø for samspil og sparing 
eleverne imellem.

MOBIL SOFA UDEN RYG | Læringscenter | THORSØ 
Design: Thorsø

DETALJER

Standard
• Korpus i 18 mm. birk krydsfinér 
• 8 stk. hjul med bremse
•  Vælg polster fra vores stofgrupper

Tilvalg
•  Kontakt os for andre mål og specielle ønsker75

0

2370

46
0

VARIANTER
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Denne organiske sofa er perfekt til opbygning af et opholdsmiljø i 
læringscentret, og bidrager samtidig med den nødvendige opbe-
varingsplads i ryggen. Sofaen fungerer således som et kombineret 
opholds- og opbevaringsmøbel, hvor materialerne altid er inden 
for rækkevidde.  

Modulet kan, i kombination med andre møbler i Learnage-serien, 
kombineres på en måde, så der enten skabes et lille og lukket 
forum for gruppearbejde eller et åbent miljø for samspil og sparing 
eleverne imellem.

MOBIL SOFA MED RYG | Læringscenter | THORSØ 
Design: Thorsø

DETALJER

Standard
• Korpus i 18 mm. birk krydsfinér 
• 8 stk. hjul med bremse
•  Vælg polster fra vores stofgrupper

Tilvalg
• Tillæg for overbygning
•  Kontakt os for andre mål og specielle ønsker

75
0

46
0/

73
0

2370

91
4

Indvendig

Udvendig

75
0

46
0/

73
0

1318

91
4

VARIANTER
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Design: Thorsø

Siddehulen er perfekt til opholds- og gangarealer, hvor eleverne 
trækker sig tilbage og finder ro til fordybelse eller socialt samvær. 
Den leveres som standard som enkeltmodul og som tre sammen-
byggede moduler, men kan efter ønske sammenbygges af endnu 
flere moduler. Vælg stof fra vores standardprogram.

SIDDEHULE | Læringscenter | THORSØ 

DETALJER

Standard
• Korpus i 18 mm. birk krydsfinér 
• Stige i 18 mm. birk krydsfinér
•  Vælg polster fra vores stofgrupper

Tilvalg  
• Tillæg for gavle, fronte og topplader med valgfri   
 laminat (25 farver)
• Tillæg for 6 mm. skridsikkert uldfilt i valgfri farve
•  Kontakt os for andre mål og specielle ønsker

1206

10
36

3606

10
36

16
03

VARIANTER
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SIDDEKRYBBE | Læringscenter | THORSØ 
Design: Thorsø

Denne bogkrybbe er særdeles velegnet til fleksible miljøer, som 
stiller store krav til opbevaring og organisering. Det kraftige ma-
teriale er yderst slidstærkt og sikrer her ved en lang holdbarhed. 
Vælges bogkrybben med sæde skabes helt naturligt et siddemø-
bel, og ikke mindst et miljø, som er indbydende at opholde sig i.

DETALJER

Standard
• Korpus i 27 mm. birk krydsfinér   
• 4 stk. hjul med bremse

Tilvalg
• Tillæg for sider med valgfri laminat (25 farver)
• Tillæg for falsk bund
• Tillæg for sæde med polstring
•  Kontakt os for andre mål og specielle ønsker

600
600

40
0

45
0

VARIANTER
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Design: Thorsø

Denne bogkrybbe er særdeles velegnet til fleksible miljøer, som 
stiller store krav til opbevaring og organisering. Det kraftige ma-
teriale er yderst slidstærkt og sikrer her ved en lang holdbarhed.

BOGKRYBBE | Læringscenter | THORSØ 

DETALJER

Standard
• Korpus i 27 mm. birk krydsfinér   
• 4 stk. hjul med bremse

Tilvalg
• Tillæg for gavle og front med valgfri laminat  
 (25 farver)
•  Kontakt os for andre mål og specielle ønsker

400600

60
0/

50
0

VARIANTER
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Scenekasserne er de mest fleksible moduler til opbygning af scener 
og sidderækker i forbindelse med arrangementer på skolen. De er 
nemme at håndtere via gribehullet, og er samtidig så lette, at de 
store klasser nemt kan hjælpe til med diverse omstillinger.

SCENEKASSE | Læringscenter | THORSØ 
Design: Thorsø

DETALJER

Standard
• Korpus i 12 mm. birk krydsfinér 

Tilvalg  
• Tillæg for sider og topplade med valgfri laminat   
 (25 farver)
• Tillæg for 6 mm. skridsikkert uldfilt i valgfri farve
•  Kontakt os for andre mål og specielle ønsker

VARIANTER

600

1200

600

30
0

30
0
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Amfitrappen er perfekt for tilhørere til en oplæsning eller for grup-
pearbejde. Den fleksible udførsel gør det muligt, at flytte rundt på 
møblet og lave opstillinger præcist som ønsket. 

AMFITRAPPE | Læringscenter | THORSØ 
Design: Thorsø

DETALJER

Standard
• Korpus i 18 mm. birk krydsfinér   
• 4 stk. skjulte hjul
• 2 stk. bremser

Tilvalg
• Tillæg for trin med valgfri laminat (25 farver)
• Tillæg for 6 mm. skridsikkert uldfilt i valgfri farve
•  Kontakt os for andre mål og specielle ønsker

VARIANTER

16001300

10
00
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