
2014    Som forvandlet – Antik skulptur i farver, Glyptoteket       Grafisk design /farvesætning                    Udstilligsarkitekt: Maruiska Solow







2014 Musikmuseet                      Grafisk design /Grafiske notationer,  perforeret stål                               Udstillings Design: Montre design, montre indretning Andrea Marie Kærn /Maruiska Solow, Nationalmuseet                                        



2014 Musikmuseet                                                   



2014 Tøhusmuseet Grafisk design/ montrindretning        Rumtilrettelægning i samarbejde med Maruiska Solow, Nationalmuseet                                         



Fårhuslejren, Nationalmuseet 2013       Udstillings Design/ tilretteelægning ,Grafik monterindretning, Projekt styring , farvesætning                                       (Montre designet af 3 x Nielsen arkitekter)  Design af bænke, skamler og pulte: Claus Egemose

KliMA, 2010 Nationalmuseet/ Kongernes Jelling             Udstillings Grafik.         

Farvesætning i samarbejde med udstillingsdesigner, Christin Bjergbakke



Oldetopia  2007-8, Medicinsk Museion     Udstillings Grafik               Udstillingsarkitekt: Anne Schnettler

2012 Sankt Bendts Kirke, Ringsted  Udstillings Design: Montre design, montre indretning/grafisk design, projekt styring 

Belysning i samarbejde med ariktekt Maruiska Solow

2013 Bulgarsk Smykkekunst, Nationalmuseet

Udstillings Grafik          

Udstillingsarkitekt: Maruiska Solow                                            
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Pulasticgulvets opbygning gør det nemt at tilføje kreative 
elementer til gulvet. Aktivitetscirkler i farver, fodspor og andre 
kreative elementer males nemt på som en del af belægningens 
topcoating, og åbner dermed op for mange nye og kreative 
udnyttelses muligheder.

Kreativ udnyttelse af idrætsudstyr
Slutteligt har Vigerslev Allé fået leveret og monteret en stor 
variation af idrætsudstyr. Med ribber, basketball løsninger, 
bomsæt og spejlvægge, har skolen endelig mulighed for at 
tilbyde sine elever varierede, udfordrende og kreative muligheder 
for at bevæge sig og dyrke idræt. 

I tråd med den nye Skole Plus reform er det vigtig for skoler 
at kunne bruge alle tænkelige arealer til at aktivere børnene 
på. Netop den kreative udnyttelse af ribber som afskærmning 
mellem gymnastisalen og gangarealerne gør det muligt for 
Vigerslev Allé skole at udnytte hver en krog af dets arealer til 
fysisk udfoldelse, leg og sjov.

multianvendeligt sportsgulv

Case: vigerslev allés skole, valbyCase: vigerslev allés skole, valby

fordele ved en pulastiC belægning

• PULASTIC er miljøvenligt og indeholder ikke organiske 
opløsningsmidler, PVC (vinyl) eller phthalater. Gulvbelægningen 
opfylder de miljøkrav, der i dag stilles af flere offentlige og private 
bygherrer.

• PULASTIC er et 2-komponent kunstigt fremstillet 
gummiprodukt, hvor hovedingrediensen er planteolie. Det er 
fremstillet i henhold til ISO 9001:2000 (produktkvalitetskontrol) 
og ISO 14001 (miljøforhold).

• PULASTIC kan uden brug af beskyttende køreplader 
anvendes i forbindelse med teleskoptribuner, og sportsgulvet er 
modstandsdygtigt over for indtrykningsmærker.

• PULASTIC belægningen har en livscyklus på ca. 20 år, 
men vi har eksempler på belægninger, som har eksisteret 
i 40 år. Den lange levetid og de lave vedligeholdelses- og 
rengøringsomkostninger gør PULASTIC til den mest optimale og 
økonomiske sportsgulvinvestering på sigt.

farvevalg i 
pulastic gulvet
Sportsgulvet: 
200 Gold

Cirkler: 
124 Autumn Leaves
421 Sea Mint
Black

Vigerslev Allés skole har som en kreativ løsning valgt at udnytte 
ribber som afskærmning mellem gymnastiksalen og gangarealet. 
Når ribberne som her deler idrætsrummet op, virker det både 
som en afskærmningsløsning, en opdeling og en optimal måde 
at udnytte en mellemgang til idrætsaktiviteter.  

Derudover er der en stor gevinst i, at ribberne tillader synlighed 
mellem den klassiske idrætshal, hvor der blandt andet dyrkes 
boldspil, og mellemgangen, hvilket også tillader lyset at 
skinne igennem begge lokaler. Denne løsning tillader også de 
børn, som ikke er så begejstrede for boldspil, at dyrke idræt i 
tilstødende lokaler uden af være adskilt fra resten af klassen.

Tænk kreativt med idrætsudstyret
I idrætshaller og gymnastiksale kan man sagtens tænke 
kreativt, når det kommer til udformning og udstyr. Med ribber 
eller en spejlvæg kan der skabes en helt anderledes indretning, 
og ved at placere idrætsudstyret kreativt kan man udnytte 
rummets muligheder maksimalt. Ribber og spejlvægge kan 
specialproduceres af Virklund Sport og være med til at skabe et 
helt unikt look i hallen eller salen.

Virklund Sport kan specialtilpasse og -indrette idrætsfaciliteterne 
efter rummets form på grund af vores egen produktion af 
udstyret. Vi har gennem mere end 55 år produceret ribber på 
fabrikken i Virklund, og har derfor stor erfaring med tilpasning af 
ribber til gymnastiksale og idrætshaller.

Vores sortiment indenfor ribber og spejlvægge er bredt:

• Ribber i partier
• Ribbevægge
• Svingbare ribber
• Ribbespejle
• Ribbescener
• Spejlvægge

Vi kan også levere og montere ribber i en kombineret løsning, 
hvor ribberne er sat sammen med enten en spejlvæg eller en 
ribbe scene - begge dele er opklappelige og fylder altså ikke ud i 
rummet i opklappet tilstand.

Se de mange muligheder på www.virklund-sport.dk 

ribber - kreativ brug af idrætsudstyr

video - hvordan bliver  
et Pulastic sportsgulv lagt?

Scan og se selv... 
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2014 - 15   FARVE PROJEKT Vigerslev Allé Skole         farvesætning gulve vægge akkustikpaneler interiør inventar        i samarbejde med Arkitekt Berit Thorup Nøhr & Sigsgaard Arkitekter,  Renovering / nybygning



2013 FARVE PROJEKT Bagsværd  Ny Skole                 farvesætning gulve, vægge, akkustikpaneler, interiør, inventar                           Akitekt, lars Clausen, Nøhr & Sigsgaard Arkitekter


