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Danish Comfort blev stiftet i 2018 af Anja Pedersen med en 
passion om at udnytte sin brede faglige viden og interesse 
inden for autismespektret og ergonomi til nytænkning af 
multifunktionelle og bæredygtige produkter.

Med afsæt i vores fundamentale målsætning om 
funktionalitet, kvalitet og troværdighed, samarbejder vi tæt 
med hver enkelt kunde og udvikler i fællesskab en løsning, 
som lever op til kundens behov.

Med kreative og kompetente personer og vores egne 
håndværkere og producenter fra Danmark udvikler vi vores 
eget design inden for sanse, motorik og ergonomi. Sammen 
med vores kunder kan vi realisere specielle opgaver. 

Alle designs fra Danish Comfort er designbeskyttet.



Ergonomi

Nye farver
Saddle Lux
Nye stole
Round Lux
Øvrige stole
Bordplader & hævesænkeborde
Antibakterielle overflader

Sanser & Motorik

Comfi Sanseruller
Comfi Sansevest
Comfi Multiflex
Comfi Carlo
Comfi Sansestol
Comfi Multibuild 
Comfi Sansekrave
Comfi Sansetæppe
Multimåtter 
Puf
Face It
Bord & bænkesæt

Specialløsninger

3-huse
Legehus

In & outdoor

Selista
Monty
Monty Lounge
Trixi
Lavamøbler

Interiør

Barborde, plankeborde & stole
Lavamøbler
Tekstiler
Belysning
Brugskunst
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ERGONOMI
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NYE FARVER
Lækkert materiale i fire flotte farver, produceret i Europa og er uden PVC.

Materialet består af blødt og højkvalitets kunstlæder, og føles som og ligner ægte læder. 
Betrækkets overflade er slidstærkt, vandfast, antibakterielt og nem at rengøre.

Petroleum Caramel Cognac

PVC fri Nem rengøring Antibakterielt Produceret i EU Vandfast 5Overenstemmelse 
med Reach

Testet for 
skadelige stoffer
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SADDLE
LUX 
Fokus på den rigtige 
siddestilling

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. 
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NYE
STOLE
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ROUND 
LUX 
Med fokus på siddekomfort er Round 
Lux er en enkel og funktionel stol 
med god siddekomfort. Sædet 
er betrukket med PU, som er 
antibakteriel, uden PVC og er let at 
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.

Sædet fås i fire flotte farver.
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ØVRIGE
STOLE 
Klassiske kontorstole med sæde og ryg i polyuretan.

Stolen er velegnet til institutioner, skoler, kontor, butik, lager, produktion, læger, tandlæger, 
terapeuter samt klinikker, frisører mm.

Sædet er udført i polyuretan, som giver god siddekomfort og samtidig er særdeles slidstærkt 
og let at rengøre for både snavs, olie osv. Stolens understel er udført i sort kunststof Ø480 og 
alu i Ø500 med tre typer hjul: standard- bremse- eller industrihjul.
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BORDPLADER 
& HÆVESÆNKEBORDE
Med et hævesænkebord fås et sundere 
arbejdsmiljø, og giver muligheden for variation i din 
arbejdsstilling.

Den nye overflade hedder Zero, som har en 
antibakteriel overflade, og er godt for hospitaler, 
laboratorier, skoler, intuitioner, klinikker og alle 
andre steder, hvor der er risiko for overførsel af 
bakterier. Zero laminat er en stærk overflade, som er 
antistatisk og resistent mod ridser og fingeraftryk, og 
er nemt at gøre rent og vedligeholde. 

Alle bordplader fås med forskellige kanter og 
tykkelser. Vi kan designe bordplader med forskellige 
overflader i alle størrelser.

Vores hævesænkeborde har et 3-leddet stel med 
elektronisk betjening med memory funktion med 
mange muligheder. 

Stellet har to motorer hvilket gør det rigtig stabilt i 
alle højdeintervaller. Belastningsevnen er 120 kg og 
kan indstilles i fire faste højder.

Fås i sort, sølv og hvid. 
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ANTIBAKTERIELLE
OVERFLADER
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SANSER 
OG MOTORIK
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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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COMFI 
SANSEVEST 
Dansk designet Comfi sansevest er let og 
åndbar af bævernylon og bomuld, som 
stimulerer berøring og muskel-ledsansen.

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, koncentrationsbesvær eller nedsat 
kropsbevidsthed og kan lindre uro, stress osv.

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

Fås i flere størrelser fra 4 år - XL og er 
vægtjusteret ved køb.
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COMFI
MULTI FLEX 
Dansk designet Multi Flex med flere muligheder. Stolen bruges som siddehynde, liggemadras, 
puslemåtte til afslapning, 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 børnehaven kan bruge den som siddemåtte.
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COMFI CARLO 
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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 siddestilling eller fjernes 
helt og kan bruges efter behov.

Kraven kan lynes af og bruges som en pude 
eller rygpude, 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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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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COMFI 
SANSEKRAVE 
Sansekraven anvendes på skoler, i børnehaver 
og på plejecentre til personer inden for 
autismespektret, personer med uro, angst og 
demens.

Tyngden fra sandposerne stimulerer 
kropsbevidstheden og kan hjælpe personer med 
motorisk uro til at få mere ro i kroppen. 

• Stimulerer berørings- og muskel-led sansen
• Øger kropsbevidstheden
• Kan afhjælpe uro og angst
• Skærper koncentrationen
• Kan anvendes under aktivitet og i 

stillesiddende gøremål
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COMFI 
SANSETÆPPE 
Sansetæppe, der kan vægtreguleres

Med sin blødhed og omfavnede effekt har sansetæppet en beroligende og afstressende effekt, 
der skaber ro og balance hos brugeren.

Det lækre tæppe fås i vaskbart nylon og i PU uden ftalater, der nemt rengøres med en fugtig 
klud. Begge udgaver kan leveres i både junior og voksen størrelse. 

Sandposerne er i nylon og kan bestilles som løsvægt i gram, så man selv kan tilpasse vægten 
efter eget behov. Sandposerne kan tages ud og tæppet kan komme i vaskemaskinen dog ikke 
PU-modellen.

Sandposer til justering af tæppets vægtbelastning tilkøbes i ønsket løsvægt fra 1000 – 5000 g. 
 

33



34



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, venteværelser, 
butikker osv.

Fås også i antibakterielt materiale.
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PUF 
Dansk designet Puf, hvor vi fokuserer på komfort og aktivitet. 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 puffer giver et positivt og hyggeligt miljø og fremmer kreativitet. 

Puffen bruges til skoler, institutioner, klinikker, biblioteker, venteværelser, butikker osv.

Vælg din egen farve i PU uden phthalater, som er blød og behagelig. Størrelse Ø42 x H42,5 
cm.
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FACE 
IT 
Face It er dansk design og fokuserer på at 
udtrykke de rigtige ord og følelser.

Bo snakkekort er et terapeutisk og pædagogisk
samtale spil og Bo box er et pædagogisk 
værktøj til voksne, der arbejder med børns 
følelsesmæssige udvikling.
 
Ansigtet har aftagelige magneter, så der kan 
laves forskellige ansigtsudtryk, der gør det 
muligt for barnet at udtrykke sig selv.
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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.

Genanvendelige plastplanker. Dette giver dig 
et 100% vedligeholdelsesfrit bord. 

Vejrbestandige filmovertrukne finérplader.
Dette er fantastisk, hvis børnene kan lide at 
tegne ved bordet.

Olierede fyrplanker
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SPECIALLØSNINGER
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3-huse
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Legehus
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IN & OUTDOOR
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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 fire 
identiske farver i en æske. 
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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. Stolene 
er velegnede til både indendørs og 
udendørs brug. 

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

Fås i seks flotte farver.
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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. Stolene er velegnede 
til både indendørs og udendørs brug. 

Serien består også af et sofabord designet til 
at matche stolens silhuetstil. 

Fås i seks flotte farver.
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LAVAMØBLER  
Lavareden er håndlavet og unikt – et rent 
kunstværk. 

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

Rederne er en sand magnet for både børn og 
voksne og det helt rigtige sted at være hvis 
man har brug for fred og ro. Reden bevæger 
sig stille i takt med vind og bevægelser. 

Rederne kan bruges i skoler, institutioner 
wellness- og poolområder, klinik, cafe, 
hotel, haven mm.

• Øger kropsbevidstheden 
• Sansestimulerende
• Øger koncentrationsevnen 
• Pefekt sted til “timeout”

Care mini og Hide er en lukket rede og 
godkendt til specialskoler, institutioner og 
bosted. 

Rederne er lavet af vulkansk basalt 
udvundet fra lava og belagt med en blød 
touch polyurethan. Det unikke materiale 
er både super let og ekstrem - lysstærke, 
varme- og lydabsorberende, UV-resistente 
og modstandsdygtige over for sand, klor og 
salt.

Reden kan eksempelvis hænges op i et træ, 
en bjælke eller i en specialdesignet stander 
til formålet. Møblet kan hænge ude året 
rundt. 
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INTERIØR
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PLANKEBORDE,
BARBORDE & STOLE 
Vi tilbyder en bred vifte af kvalitetsborde 
og leverer til caféer, restauranter, hoteller, 
kantiner, butikker, kontorer, skoler, 
idrætshaller, boligindretning mm. 

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 konference- og spiseborde, 
barborde og sofaborde. 

Vi har derudover mange forskellige stole i 
flere modeller og farver.
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TEKSTILER
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BELYSNING
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BRUGSKUNST
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Hammervej 1, Hvorslev, 
8860 Ulstrup

Phone +45 91 52 58 49
info@danish-comfort.comdanish-comfort.com

Følg Danish Comfort her

http://danish-comfort.com
http://www.facebook.com/danishcomfort
http://www.instagram.com/danish_comfort/
http://www.linkedin.com/company/danish-comfort

