




 
SANSER OG MOTORIK



4 Comfi Multi Build



Dansk designet Comfi Multi Build med utallige funktioner 
som leg, fordybelse, aktivitet og afslapning. 

Comfi Multi Build består af to fold-ud madrasser, som du 
kan tage med overalt.  Kan formes til en behagelig sofa, 
massage briks eller aktivitetsbassin, hvor børnene kan lege 
med bolde eller fordybe sig med en bog. 

Et produkt der ikke optager meget plads. Mål 200 cm x 150 
cm foldet ud. Sammenklappet måler den 200 cm x 90 cm. 

Materialet er lavet af PU uden phthalater og kan nemt 
rengøres med vand.
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6 Comfi Sanse ruller



Comfi Sanseruller giver tryghed og kan bruges som et 
barns krammeven. Den kan justeres i vægt og er let at 
rengøre. 

På Comfi Sanserulle er der to lommer, hvor du efter 
behov kan lægge enten dine egne ting eller sandposer 
for at opnå den ønskede vægt. Den ultimative pude til 
voksne og børn. Blødt og komfortabelt materiale PU uden 
phthalater eller bæver-nylon med påfyldning af de rigtige 
KRØYER-kugler, der tilpasser sig kroppen under brug. 

Anvendes til sensoriske stole som Multiflex, klar til at 
tage med dig, uanset hvor du er - det være sig i sengen, 
stolen, sofaen eller i klassen. 

Kan bruges på plejehjem til ældre, skoler, institutioner, 
klinikker mm. 

Fås også i antibakterielt materiale.
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8 Comfi Multi Flex



Dansk designet Multi Flex med flere muligheder. Stolen 
bruges som siddehynde, liggemadras, puslemåtte til afslap-
ning, fordybelse og aktivitet. 

En stol, som du kan tage med overalt, både indendørs og 
udendørs, som er lavet af skum og PU uden phthalater. Fås 
også i bæver-nylon sort og i antibakterielt materiale.

Når du ligger i stolen, omslutter siderne din krop og skaber 
et sikkert miljø. Bagpå er der en lynlås, der kan lynes ned, 
og stolen kan foldes ud som en madras. 

Små børn kan ligge på den som puslemåtte, og børn i børne-
haven kan bruge den som siddemåtte. 
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10 Comfi Sansestol



Stolen med flere funktioner. 

Sæt dig i den bløde stol og fordyb dig i dine egne tanker. 

Anbring sandsække i lommerne for at opnå den optimale 
vægt i kraven. Kraven kan lynes op og tilpasses din sid-
destilling eller fjernes helt og kan bruges efter behov. 

Kraven kan lynes af og bruges som en pude eller ryg-
pude, og ryggen på stolen kan afmonteres og bruges som 
madras. 

De to sorte støttepuder kan tilføjes for ekstra støtte til 
siderne, ryg eller nakke for god siddekomfort. 

Materialet er lavet af PU uden phthalater, hvilket gør 
det blødt og behageligt.
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12 Comfi Sanse Vest



Dansk designet Comfi sansevest er let og åndbar af bæver-
nylon og bomuld, som stimulerer berøring og muskel -led-
sansen. 

Små sandsække giver dig mulighed for selv at vælge den 
ønskede vægt. Let åndbart materiale med 45% nylon / 55% 
bomuld og kan vaskes ved 40 °. 

Materialet tilpasser sig kropstemperaturen og kan bruges 
med eller uden fyld. Vi fokuserer på at skabe en naturlig 
og sporty vest, som alle kan bruge. Den bruges til børn og 
unge, der har rastløshed, lidelser i kroppen, koncentra-
tionsbesvær eller nedsat kropsbevidsthed og kan lindre 
uro, stress osv. 

Produktet bruges af terapeuter, skoler, træning, klinikker. 
Vesten kan også bruges til personer med Parkinsons, multi-
pelsklerose, demens, ADHD mm. 

Fås i flere størrelser fra 4 år - XL og er vægtjusteret ved 
køb.

Uden sandposer
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LEG OG LÆR



16 Leg og Lær



Dansk designet Puf, hvor vi fokuserer på komfort og 
aktivitet. Uanset om du er i klasseværelset, på bib-
lioteket eller i legerummet, får du en dejlig blød måtte 
til at sidde eller lege på. 

De farverige puffer giver et positivt og hyggeligt miljø 
og fremmer kreativitet. 

Puffen bruges til skoler, institutioner, klinikker, bib-
lioteker, venteværelser, butikker osv. 

Vælg din egen farve i PU uden phthalater, som er blød 
og behagelig. Størrelse Ø42 x H42,5 cm

Fås også i antibakterielt materiale.
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18 Multi Måtter



Dansk designede gulvmåtter i Ø120 cm, som fås i mange farver. 

Uanset om du er i klasseværelset, på biblioteket eller i 
legerummet, får du en dejlig blød måtte til at sidde eller lege 
på. De farverige måtter giver et positivt og hyggeligt miljø og 
fremmer kreativitet. Materialet er lavet af PU uden phthalater 
og kan nemt rengøres med vand.

Måtten bruges til skoler, institutioner, klinikker, biblioteker, ven-
teværelser, butikker osv.

Fås også i antibakterielt materiale.
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20 FACE IT



Face It er dansk design og fokuserer på at udtrykke de 
rigtige ord og følelser. 

Kassen er et pædagogisk værktøj til voksne, der arbejder 
med børns følelsesmæssige udvikling. Den bruges til børn 
fra 3 år såvel som deres forældre og undervisere.

Ansigtet har aftagelige magneter, så der kan laves forskel-
lige ansigtsudtryk, der gør det muligt for barnet at ud-
trykke sig selv.
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22 Tic-Tac-Toe



Tic Tac Toe inviterer dig til at lege, bringe glæde og smil. 

Smuk og dekorativ på væggen og nem at vedligeholde. Et 
spil der aldrig behøver at blive pakket ned. Hvem tager 
opvasken eller noget andet - Tag et hurtigt spil og se, hvem 
der vinder. 

Spillet er velegnet til institutioner, skoler, hotel, forretning, 
virksomhedsgaver, klinikker og private hjem.

Montér magneterne på væggen, og sæt stykkerne på, så er du klar 
til at spille Tic Tac Toe. 

Materialet er lavet af Perspex, som er FKM-godkendt. 

Spillet er mat sort og let at rengøre med almindeligt vand.
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24  Trædyr



De søde, håndlavede trædyr kan bruges til at kravle og 
sidde på og vil styrke både motorik og fantasi. 

Derudover er det et dekorativt element til legeområ-
det. Dyrene fås i forskellige stilarter og størrelser og er 
velegnede til børn i alderen 2-10 år. 

De bruges i vuggestuer, børnehaver, SFO’er, skoler, bib-
lioteker, hospitaler, venteværelser, klinikker, forlys-
telsesparker, indendørs legelande og børneværelser. 

Gyngeversionerne har godkendelsen DIN EN 71. De andre 
modeller har godkendelsen DIN EN 1176. Hesten fås i en 
naturlig version til indendørs brug og en olieret version til 
udendørs brug. 

Godkendt til en maksimal belastning på 100 kg.
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26 Bord bænkesæt



Bord- og bænkesæt i dansk design, der anvendes til 
institutioner, klinikker, skoler og udendørs områder. 

Bord- og bænkesæt fås i tre forskellige materialer.
1. Olierede fyrplanker 
2. Vejrbestandige filmovertrukne finérplader. 
    Dette er fantastisk, hvis børnene kan lide at tegne ved
    bordet. 
3. Genanvendelige plastplanker. Dette giver dig et 100% 
    vedligeholdelsesfrit bord.
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Textiles28 Specialløsninger



Vi lytter til dine tanker og ideer, og i samarbejde skaber 
vi nøjagtigt det ønskede resultat. 

Vi har kompetencer inden for alt fra idéudvikling og 3D-
tegning til planlægning og udførelse, og vi har et bredt 
netværk af de mest talentfulde producenter som part-
nere. 

For mere information, bedes du kontakte os, så hjælper 
vi dig med at udvikle løsninger, der er skræddersyet til 
dine behov. Vi glæder os til at høre fra dig …
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32 Saddle Lux



Fokus på den rigtige siddestilling

Med god siddekomfort og funktionel stol undgår du skader 
og sygefravær. Sædet er betrukket med blødt 2-farvet PU 
uden phtalater i en god kvalitet, der er let at rengøre. 

Saddle Lux kan bruges på kontorer, butikker, institutioner, 
skoler, lagre, klinikker, frisører, læger, fysioterapeuter, 
tandlæger og produktion. 

Mekanismer: 
• Vip-indstilling gør det muligt at låse sædepositionen til
   din foretrukne siddestilling 

• Move-indstilling tilføjer muligheden for at bevæge sig til 
   alle sider og få mere fleksibilitet i rygsøjlen og bedre 
   siddekomfort. 

Understel: Aluminium og sort plast Ø500  

Hjul:
 • Standardhjul
 • Belastningsafhængige hjul
 • Industrielle hjul
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34 Round Lux



Fokus på siddestilling

Med fokus på siddekomfort er Round Lux er en enkel og 
funktionel stol med god siddekomfort. Sædet er betrukket 
med flot og blødt PU uden phtalater i en god kvalitet, der 
er let at vedligeholde og rengøre. 

Kan anvendes til kontorer, butikker, institutioner, skoler, 
lagre, klinikker, frisører, fysioterapeuter, tandlæger mm. 

Round Lux fås med og uden ryg. Med ryggen kan du indstille 
stolen til den korrekte støtte og undgå smerter i rygsøjlen. 

Understel: Aluminium og sort plast Ø500 / Alu Ø610 

Hjul: 
• Standardhjul 
• Belastningsafhængige hjul 
• Industrielle hjul
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INTERIØR OG DEKORATION



38 Borde og Stole



Danish Comfort tilbyder en bred vifte af kvalitetsborde. Vi 
leverer til caféer, restauranter, hoteller, kantiner, butikker, 
kontorer, skoler, idrætshaller, boligindretning osv. 

Vores sortiment af træplader består af egetræsplanker 
i forskellige designs, der er kombineret med en række 
kvalitetsrammer og ben. 

Vi leverer plankeborde som rektangulære og runde konfer-
ence- og spiseborde, barborde og sofaborde.

Natur olie

Hvid olie

Smoke olie
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40 Selista



Selista er en flot og funktionel stol, der kan bruges til café, 
kontor, plejehjem, butik, cafeteria, skoler, klinik, haller og 
indretning. 

Stolen kan stables og er velegnet til indendørs og udendørs 
brug. Smukt eksklusivt design lavet af polypropylen 
forstærket med glasfiber. 

Selista er beskyttet mod UV-stråler, så den ikke mister 
farve. Selista er en bestillingsvare og leveres med 4 
identiske farver i en æske. 
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42 Monty



Monty er en enkel, flot og funktionel stol, der kan bruges 
til café, lounge, hotel, butik, plejehjem, haller mm. 

Smukt eksklusivt design, der består af et genanvendeligt 
poly-propylensæde og ben forstærket med glasfiber. Sto-
lene er velegnede til både indendørs og udendørs brug. 

Monty-serien består også af et sofabord designet til at 
matche stolens silhuetstil. 

Monty-serien er en bestillingsartikel og leveres med 4 stole 
i samme farve i en æske, og bordene leveres 1 stk. 

Monty-serien er certificeret CATAS: Italian Institute for the 
Certification, Research and Testing in the Interior Design, 
Research and Industrial Analysis Center.
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44 Monty Lounge



Monty Lounge er en enkel, flot og funktionel stol, der kan 
bruges til café, lounge, hotel, butik, haller mm. 

Smukt eksklusivt design, der består af et genanvendeligt 
poly - propylensæde og ben forstærket med glasfiber. Sto-
lene er velegnede til både indendørs og udendørs brug. 

Serien består også af et sofabord designet til at matche 
stolens silhuetstil. Monty-serien er en bestillingsartikel og 
leveres med 4 stole i samme farve i en æske, og bordene 
leveres 1 stk. 

Monty-stolen er certificeret CATAS: Italiensk institut for 
certificering, forskning og test i Center for indretningsde-
sign, forskning og industriel analyse.
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46 Lavamøbler



De dansk-designede reder er iøjnefaldende møbler, der 
tilføjer karakter til alle mulige miljøer - både udendørs 
og indendørs. 

Rederne kan bruges i børneområder som svingende gem-
mesteder, til wellness- og poolområder, klinik, cafe, 
hotel, haven mm. 

Rederne er lavet af vulkansk basalt udvundet fra lava og 
belagt med en blød touch polyurethan, linje X. Det unik-
ke materiale er både super let og ekstrem - lysstærke, 
varme- og lydabsorberende, UV-resistente og modstands-
dygtige over for sand, klor og salt. Derfor er de velegnede 
til udendørs brug året rundt. 

Rederne er godkendt til 350 kg.
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48 Tekstiler



Dansk håndværk og design
 
Vi følger tiden og kan hurtigt tilpasse vores produktion efter 
kundernes ønsker og behov. Puderne fås uden eller med en eller 
to knapper. Lige efter kundens ønsker. 

Pudebetræk: 100% bomuld 
pudefyldning: 100% dun. 

Fås i størrelse: 
40 × 40 cm / 45 × 45 cm / 50 × 50 cm / 40 × 60 cm / 50 × 70 cm

Plaider er tilgængelige i størrelse 130 x 170 cm og lavet af 
100% uld
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Vip

Pendant
50 Belysning



Elegant dansk design, kan bruges i mange forskellige situ-
ationer. Udvalget af danske klassiske, moderne lamper 
består af nogle fremragende lampedesigns lavet af nogle 
af Danmarks mest anerkendte arkitekter og designere. 

Bortset fra dets unikke design og lysegenskaber er en ægte 
klassisk, moderne lampe tidløs i den forstand, at du ikke 
nøjagtigt kan identificere, om den blev designet for tre år 
eller tre årtier siden. Ligesom med meget god musik har 
vores klassiske design ingen alder. 

Designere: 
Jørgen Gammelgaard
Hans J. Wegner
Erik Magnussen 
Henning Koppel

Bubi

Ring lampe
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52 Brugskunst



Dansk design

Danish Comfort tilbyder et udvalg af anvendt kunst til brug 
både inde og ude. 

Vi leverer til café, restaurant, hotel, kantine, butik, kontor, 
skole, idrøtshaller, boligindretning mm. 

Vores sortiment af anvendt kunst er præget af godt dansk 
design og funktionalitet. Vi understreger, at alt er lavet af 
holdbare kvalitetsmaterialer, og at produkterne kan gøre mere 
end bare at se godt ud - brugskunst skal bruges til noget.
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Phone +45 91 52 58 49
info@danish-comfort.com / www.danish-comfort.com

Danish Comfort er grundlagt og ejet af Anja Pedersen. Et samarbejde med Danish Comfort 
er baseret på at skabe et tillidsforhold med vores kunde i fokus. Grundlaget for vores virk-
somhed er kvalitet og troværdighed. 

Det giver mig stor glæde og tilfredshed at hjælpe mine kunder med at finde den bedste 
løsning og skabe fælles resultater. En positiv kontakt med vores kunder skaber tillid og 
åbner for en tæt dialog og et samarbejde, hvor vi sammen kan udvikle muligheder og løse 
specifikke opgaver. 

Med kreative og kompetente personer udvikler vi vores eget design med vores egne hånd-
værkere og producenter fra Danmark. Med vores kunder kan vi realisere specielle opgaver, 
f.eks. etablere og arrangere værelser, kontorer, skoler og hoteller, eller vi kan hjælpe med 
at designe nye produkter. 

Danish Comfort importerer også produkter, møbler og anvendt kunst, der lever op til vores 
høje standarder for kvalitet, funktionalitet, design og pris. 

Alle designs fra Danish Comfort er designbeskyttet.


