
NY SERIE AF DESIGNET UDENDØRS INVENTAR  
STILRENE NYHEDER FRA UDEINVENTAR.dk TIL BYRUM, PARKER
OG ANDRE OFFENTLIGE AREALER

Nu lancerer Udeinventar.dk en ny serie af udendørs møbler og inventar i stilrent design og 
produceret med træsorter, der matcher det nordiske klima. 

”Med det nye program tilbyder vi elegante og tidløse udeprodukter, der er velegnede til brug på 
mange typer af offentlige arealer”, fortæller direktør Jess L. Pedersen. Bag den nye virksomhed 
Udeinventar.dk står Dano Mast A/S, der er kendt for sin produktion af flagstænger og siden 
1960’erne har stået for solid kvalitet og god service. 

BÆREDYGTIGE OG 
HOLDBARE VALG

Alt produceres i Europa, og derfor kommer 
den nye inventarserie til Danmark med den 
kortest mulige transportvej. Dette plus på 
miljøsiden understreges af, at Udeinventar.dk 
også har fravalgt brug af tropisk træ:

”Robusthed og holdbarhed er alfa og omega 
for os, og vi mener, at træsorter som fyr, eg 
og gran har den bedste holdbarhed på vores 
breddegrader”, understreger Jess L. Pedersen.



Den nye serie omfatter bænke, borde, plantekummer, træbeskyttelsesgitre, affaldshåndtering og 
cykelstativer. Inventar som med deres design og materialer giver byrum og parker stilfuldt udtryk, 
der holder i mange år.

KUNDESERVICE OG PROJEKTRÅDGIVNING

Den seriøse kundeservice, Dano Mast er
kendt for, har samme høje prioritet hos
Udeinventar.dk

Det er vores mål at være den naturlige
leverandør til byplanlæggere og arkitekter,
når der skal vælges inventar til offentlige
byrum. Vi er klar til at rådgive jeres
organisation gennem hele planlægnings- og
købsprocessen. 

Kontakt os på 7539 6099 og

info@udeinventar.dk for mere information, praktiske råd - og svar på alle spørgsmål.

DERFOR UDEINVENTAR

Udeinventar er ejet af Dano Mast A/S, der er producent af glasfiberstænger og har serviceret både
det danske og europæiske marked siden 1960’erne. Vi står for solid kvalitet og god service, både 
når det gælder vores flagstænger og vores udeinventar.

Vi lægger vægt på at:

• levere udeinventar i de bedste og mest solide 
materialer.

• produkterne har et stilrent design med et nordisk 
udtryk.

• alt produceres i Europa.

• bruge træsorter fra vores breddegrader – ikke tropisk 
træ.

• tænke over miljø og bæredygtighed, når vi udvælger 
produkter og leverandører.

• overholdelse af aftaler med hensyn til pris, leveringstid
og kvalitet er grundlaget for vores gode samhandel.

Mere info på www.udeinventar.dk

http://www.udeinventar.dk/

