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MOD  GLÆDE  RESPEKT





   Ethvert rum kan være din ramme.  
Forestil dig, hvad den kan rumme.  
Skab noget enestående. Noget personligt.  
Og gør det til dit helt eget.







Hvilket  
rum er det  
vigtigste  
i dit hjem?
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Hvor end du befinder dig, prøver du at sætte dit personlige præg. Det gælder især steder, der er 
dine egne. få steder er det så relevant som i dit bade værelse, for du bruger forbavsende lang tid i 
det hver eneste dag kun i dit eget selskab. Det er her, du siger godmorgen og godnat til dig selv. 

Vi ser badeværelset som hjemmets vigtigste rum. 
Det bliver næsten ikke mere personligt. Derfor  
synes vi også, at du skal have lov til at lege med 
din kreativitet, når du indretter dit badeværelse.  
Vi laver badeværelser til mennesker, som alle er  
forskellige. Vi ser badeværelset som dit personlige 
frirum, og ingen skaber det bedre end dig.

Vores mission er at gøre det nemt og  inspirerende 
at indrette dit badeværelse med smukke, gennem
tænkte og funktionelle løsninger. Alt sammen skabt 
med udgangs punkt i godt håndværk og med dybe 
rødder i dansk designtradition.

Det er den korte fortælling om Dansani. Den lidt 
længere er historien om dansk design, funktio  na litet 
og godt håndværk samt om mod, glæde og respekt. 
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Badeværelset er dit personlige frirum. Ingen skaber det bedre end dig.
Med Dansani gør du det nemt og inspirerende at indrette med smukke,
gennemtænkte og funktionelle løsninger. Alt sammen skabt med
udgangspunkt i godt håndværk og med dybe rødder i dansk designtradition.  
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Det er ikke  
bare møbler. 
Det er vores 
kulturarv

Dansk design er mere end blot smuk formgivning. Det er en filosofi, 
som favner funktionalitet, enkelhed, naturlighed og en æstetisk  
funderet tilgang til livet. Samtidig handler dansk design også om  
noget så menneskeligt som fællesskab og demokrati. Det blev skabt 
ud fra en tankegang om, at alle skulle have råd til ordentligt hånd
værk og godt design. 

Det er helt i tråd med den måde vi tænker på hos Dansani. Design 
skal følge funktion. Dansk design er skrevet ind som et af de mest 
væsentlige punkter i vores forretningsgrundlag. Udgangspunktet 
for vores løsninger er det liv, der foregår rundt om vores design. Vi 
skal sørge for, at vores værdier er integreret i de løsninger, vi skaber. 
Samtidig skal vi også give plads til de mennesker, der bruger vores 
produkter, og give dem frihed til selv at skabe de rammer, de ønsker. 

Kvalitet og funktion er altafgørende for, at vi kan sætte navnet Dansani 
på vores produkter. Derfor kan man sige, at vores største opgave er at 
skabe løsninger, der er med til at gøre livet – med alt det, der hører sig 
til – nemmere og smukkere og dermed mere meningsfuldt. 
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Dansk design er en filosofi, som kommer til udtryk i et formsprog, 
der er inspireret af mennesker og natur samt en blanding af  
stringente, geometriske former og organiske strukturer.

CREATE YOUR PERSONAL SPACE 11



Create 
your 
personal 
space



Winnie og Dennis Bloch, Space Explorers

”My personal space” er for os et sted, hvor der er mulighed 

for at gøre noget nyt og anderledes, hvis man vil. Der skal 

være plads til store tanker og følelser, men selvfølgelig  

skal det også passe til det liv, man lever. Det vigtigste er,  

at det er et sted, der hele tiden er under forandring og  

kan udvikle sig sammen med dig og den, du er.” 
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Det er det indre  
der tæller

Uanset hvad vi gør, må vi aldrig glemme de værdier, 
som vi bygger vores organisation på. Det er det, der er med til 

at definere os som et levende brand frem for en fabrik, 
der laver møbler til badeværelser.

Dansani er en værdidrevet organisation. Det betyder, 
at der er en dybere mening med alt det, vi foretager 
os. Vores værdier er mod, glæde og respekt.  
Det er værdier, der ikke kan adskilles fra hinanden, 
og som danner grundlaget for, hvordan vi tænker 
og arbejder. 

Vi tager udgangspunkt i glæden ved at skabe, 
respekten for det gode håndværk og modet til  
at tænke anderledes. 

Vores værdier virker også indad. Vi ønsker at  
skabe et positivt arbejds og forretningsmiljø,  
der handler om mere end produktion og bund  
linjer. Kun på den måde kan vi fungere som  
organisation, arbejds giver og forretningspartner.  
Værdier går man ikke på kompromis med. 

Vores værdier er mere end blot tomme ord.  
Det er nogle klare principper, som er med til  
at definere, hvorfor vi gør, som vi gør.  

CREATE YOUR PERSONAL SPACE 15



Mod
Glæde
Respekt
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Glæden ved at skabe driver os. Det er det, der skal kanaliseres  
ud til både kunder og samarbejdspartnere. Vi ser problemer som  
spændende udfordringer, der skal løses på Dansanimåden. Det er 
med til at skabe arbejdsglæde og i sidste ende gode resultater. 

Vi skal ikke være bange for at fejle. Vi skal i stedet have modet til 
at gøre en forskel i både de løsninger, vi skaber og de markeder, 
vi opererer på. Vi skal være åbne for nye indtryk og de forandringer, 
der sker i verden. Ellers udvikler vi os ikke. 

Vores samvittighed byder os at have respekt for den omverden,  
vi færdes i. Derfor er respekt for mennesker og natur nødvendigt for 
at kunne stå ved det, vi gør. Vi har respekt for vores medarbejdere  
og samarbejdspartnere, fordi vi ved, at vi ikke kan skabe vores  
løsninger uden dem. 
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Susanne Stefanie Krag, Salgs- og marketingdirektør, Dansani

”My personal space” er et sted, hvor jeg kan bruge min kreativitet 

og virkelig være mig selv og få tid og plads til mine tanker. 

Men det er også lig med trygge rammer, hvor jeg og min familie 

kan føle os godt tilpasse. Der skal være plads til vores  

yndlingsting, så omgivelserne er personlige og sjælfulde.”
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Hvordan får vi  
forbrugerne til  
at involvere sig 
i Dansani brandet?
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Vi ønsker, at forbrugerne ser os som mere end  
blot en leverandør af badeværelsesmøbler,  
men også som et spændende og levende brand.  
Vi skal interagere med hinanden og opfordre til  
leg og kreativitet. I det budskab, vi sender til  
omverdenen skal det fremgå at Dansani er bygget 
på nogle positive værdier – nemlig mod, glæde  
og respekt.

”Create your personal space” er en opfordring  
og skal ses som sådan uanset, hvem vi taler til.  
I forhold til forbrugerne handler det om, at man  
med Dansani kan skabe lige præcis det bade
værelse, man ønsker sig. Dansani gør det nemt 
og inspirerende at finde og udvælge de forskellige 
produkter uanset om du har et lille eller stort  
badeværelse – eller hvor mange personer,  
der bruger det. 
 
Forhandlerne får med det nye brand promise et 
engagerende budskab, som de kan bruge til både 
at inspirere og vejlede forbrugerne. 

For Dansani som organisation handler 
”Create your personal space” om selv at være 
kreativ, legende og nysgerrig. Der skal skabes 
nye og innovative produkter, som er inspirerende 
for forbrugerne, men det handler også om, 
at ”Create your personal space” også skal være 
en lede stjerne i processen hen imod at blive en 
international designvirksomhed.

I takt med at vi i højere grad er ved at blive et brand, som henvender sig direkte til forbrugerne, er vi 
også nødt til at kigge på den måde, vi kommunikerer på. ”Create Your Personal Space” er en  
invitation til forbrugerne.
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Vores brand promise i ”Create your personal space” er en fortælling om mange 
muligheder. Kreativitet og opfordringen til leg er vigtig både eksternt og internt. 
Kreative processer skal være det, der gør det sjovt at arbejde og indrette sig  
med Dansani. 

Et brand promise er et løfte om, hvad forbrugere kan forvente af Dansani.  
Det beskriver oplevelsen og den værdi, det repræsenterer for forbrugeren.  
Hos Dansani anvender vi også vores brand promise til at inspirere forbrugeren,  
forhandleren og os selv.

Create 
your 
personal 
space
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Space Explorers er en ny måde at møde forbrugerne på og som er i 
direkte forlængelse af Dansanis brand promise ”Create your personal space”. 
Det er et koncept, som omhandler rigtige mennesker, med rigtige udfordringer  
i forbindelse med at bygge nyt badeværelse. Konceptet vil udfolde sig på  
sociale medier, i markedskommunikationen samt generere PR.
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FORBRUGERNES FORVENTNINGER: 
FUNKTIONALITET, DANSK DESIGN, HÅNDVÆRK, OG BÆREDYGTIGHED 

”Jeg kan lide kvalitet og produkter, 
der fungerer dag efter dag. For mig 
handler godt design om, at funktionalitet 
bliver pakket ordentligt ind. Et rent 
designudtryk er med til at bekræfte  
mig i den, jeg er. Det gør mig glad,  
når jeg kan genkende mig selv i det,  
jeg omgiver mig med.” 
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Sådan kunne det lyde, hvis vi spurgte, vores mål
gruppe om, hvad de ønsker af deres badeværelse. 
Funktionalitet og design er vigtigt.

Der er mange faktorer, der spiller ind. Ingen  
mennesker er ens. Derfor er vi nødt til at se på,  
hvilke parametre, der er vigtige i forbindelse med 
valg af badeværelsesprodukter – og produkter i  
det hele taget. Det handler nemlig ikke kun om 
forholdet mellem pris og kvalitet eller om, hvordan 
produkterne ser ud og i det hele taget fungerer. 

Forbrugerne i dag er bevidste om, hvad de bruger 
penge på. Og for rigtig mange er faktorer som dansk 
design, funktionalitet, håndværk og bæredygtighed 
væsentlige når der skal penge op af lommen. 
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Rasmus Kjær, Udviklingsdirektør & designer, Dansani

”My personal space handler om velvære. Om at føle sig hjemme og 

være tryg. At jeg skaber rammerne om mit eget liv sammen med 

de mennesker, jeg vælger at dele det med. Men jeg vil også gerne 

inspireres og omgive mig med kunst, arkitektur og godt design, 

så omgivelserne afspejler og understøtter det liv, jeg vælger at leve.”
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Det er ikke et spørgsmål om, at forbrugerne skal vælge en særlig produktlinje.  
De skal i stedet have en historie om, at det er brandet Dansani, de skal vælge. 
Filosofien bag vores udvalg er, at der er noget for alle mennesker, uanset hvor 
i livet de befinder sig. 

Man skal altid kunne skabe sit personlige badeværelse med Dansani, fordi vi har 
skabt muligheder for at udtrykke personlighed alt efter behov og ønsker. Og det 
bedste er, at man med vores løsninger kan få det som man vil have det, fordi 
vores system gør det muligt at kombinere på kryds og tværs. Nogle kalder det 
design, andre funktion. Vi kalder det kreativ og personlig frihed. 

Det er lige meget, 
hvad du vælger.
Så længe du  
vælger Dansani
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Dansani Curvo
Enkelthed og elegance

Dansani Calidris
Kompromisløst design og håndværk  til alle størrelser af rum
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Dansani Zaro
Personlig stil – integrerede greb og eksklusive materialer

Dansani Special Collection
Folierede overflader for perfekt farvematch og ekstra fugtbeskyttelse
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Dansani Luna
Utallige muligheder for dit personlige badeværelse  uanset størrelse og form

Dansani Mido
Det nemme valg for ideel udnyttelse af pladsen  også i det lille badeværelse
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Dansani Air
Elegant, svævende og minimalistisk design

Dansani Match
Yderst funktionelle løsninger som kan kombineres på kryds og tværs
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HVORDAN SER FREMTIDEN UD FOR DANSANI 
– OG FOR VORES FORHANDLERE?

”I takt med at vi øger vores fokus på 
at blive et forbrugerbrand, er det stadig 
vigtigt for os at være en innovativ og 
markedsorienteret samarbejdspartner 
for vores forhandlere. Det forbliver 
vi at være gennem udvikling af nye 
produkter samt fastholdelse af de gode 
relationer, vi har opbygget med vores 
forhandlere gennem mere end 30 år.”
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Dansanis markedsværdi afhænger i høj grad af at have et stort 
distributionsnet og dygtige forhandlere, der er engagerede  
ambassadører for Dansanibrandet. Uden dem får vi ingen  
glade forbrugere. 

Vi gør altid vores bedste for at skabe værdi for vores forhandlere. 
Det gør vi naturligvis ved at udvikle nye produkter, som forbrugerne  
efterspørger. Vi skal også være den foretrukne samarbejdspartner  
for vores forhandlere ved at tilbyde hurtig og fleksibel levering samt 
markedets bedste kvalitet i forhold til løsninger og materialer.  
Og som altid skal vi holde fast i vores forretnings etik, hvor en aftale  
er en aftale. 
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Dorte Kristiansen, Forhandler, Frede Andersen VVS

”My personal” space handler for mig om frihed. Frihed til 

at skabe det unikke rum. Og i mit arbejde som forhandler 

af Dansani skal jeg kunne tilbyde standardløsninger, som 

nemt kan blandes med specialproducerede produkter. 

På den måde er jeg med til at skabe et ”personal space” 

sammen med mine kunder, så de får den rette følelse af 

frihed til at være dem, de er. 
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Det er rejsen, 
som definerer 
målet

Verden bliver hele tiden større, selv om nogen måske vil sige, 

at den bliver mindre. For der har aldrig været så mange trends, der bliver 

udvekslet på kryds og tværs mellem lande og mennesker. Og her er nordisk, 

funktionelt design virkelig noget, der er efterspørgsel på globalt. 
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Dansani skal i de kommende år være et stærkt  
nationalt og internationalt brand, der står klart i 
forbrugernes bevidsthed, når det handler om at 
gøre bade værelset til hjemmets helt specielle, 
personlige rum. Det er en kæmpe udfordring,  
men også et privilegium. At udvikle Dansani til at 
være et kendt brand kræver meget af os. Det er 
her, vi i høj grad skal fokusere på vores værdier, 
mod, glæde og respekt.

Rejsen bliver både spændende og hård. Men det 
er gennem den rejse, at kreativiteten, håndværket 
og vores viden bliver udfordret og styrket til glæde 
for både vores samarbejdspartnere, forhandlere, 
forbrugerne – og for os selv. 
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Dansanis ambition er at blive et væsentligt 
brand på det europæiske marked. 
Det skal ske gennem en fokuseret, 
forbruger orienteret markeds føringsindsats 
med vægt på vores brand promise:  

Create your personal space 

Samtidig skal vi også være forhandlernes 
foretrukne samarbejdspartner i forhold  
til kvalitet, udvalg, distribution og 
udvikling af nye produkter. Alt sammen 
med udgangspunkt i vores værdier:  

Mod, glæde og respekt
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Dansani skal positionere sig som 
brand gennem klart definerede 
parametre. Markedet og generelle 
trends dikterer fire parametre, 
som forbrugerne efterspørger. 
Vi skal derfor i fremtiden signalere, 
at Dansanis brand står for: 

Funktionalitet
Dansk design 
Håndværk
Bæredygtighed 

VI SKAL VÆRE DEN BEDSTE UDGAVE AF OS SELV
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Hvad skal et badeværelse kunne? Det skal være 
funktionelt, smukt og det skal være med til at 
afspejle de mennesker, som bruger det. Tidens 
møbeltrends stiller flere krav. Hos Dansani ser vi  
de nedenstående parametre som nødvendige for at 
udvikle et brand der skaber værdi for forbrugerne.

Funktion
Forbrugerne ønsker produkter, som tilpasser  
sig efter deres behov. Men funktionen skal altid 
være i en designmæssig kontekst.

Dansk design
Dansk design er mere end end smuk formgivning. 
Det er en filosofi som favner enkelthed, naturlighed 
og æstetik. Det samler funktion, form, håndværk 
og bæredygtighed i et tidløst look.

Håndværk
Godt håndværk er vigtigt, fordi det er et udtryk  
for kvalitet. Ikke blot i forhold til holdbarhed,  
men også de værdier, som produktet er  
produceret ud fra.

Bæredygtighed
Bæredygtighed er vigtigt for forbrugerne, fordi de 
hele tiden bliver mere bevidste om miljøet. Der er 
tale om en generel trend, som ikke kun handler om 
miljø, men også om en forståelse for fælles ansvar.
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Sandra Brink Sieler,  
Emballageansvarlig og teamleder, Dansani

”My personal space betyder for mig frirum for 

mig selv, et privat sted. Et sted, hvor der er varmt 

og rart at være, et sted med dejlig musik, gerne 

en masse farver, bløde tæpper og puder og kig til 

naturen. Alle bør have deres eget ”personal space” 

der er udformet præcis som de ønsker”.
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Ansvarlighed er 
ikke en mulighed. 
Det er en pligt

Vi tager samfundsansvar på alle områder. Lige fra vores valg af 
materialer og leverandører over vores interne processer og det sociale 
arbejdsmiljø i virksomheden til leverancer af produkter. 

Bæredygtighed er vigtigt for os, og derfor har Dansani en formuleret 
miljøpolitik i forhold til at minimere miljø og klimabelastningen. 
På den måde kan både forbrugere og for handlere med sindsro og 
god mavefornemmelse vælge Dansani.

Arbejdsmiljø og social trivsel vægtes højt, og vi har klart fokus på 
menneskelig forskellighed og mang foldighed. Det er vigtigt for os, 
at vores medarbejdere trives og er stolte af at arbejde hos Dansani. 
Det giver arbejdsglæde og dermed produkter og service i høj kvalitet.
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Dansani A/S
Finlandsvej 8
DK  6100 Haderslev
Tel + 45 73 22 29 00
mail@dansani.com 
dansani.dk

Dengang og nu.
Den korte historie om Dansani

Dansani blev etableret i 1983 ud fra en idé om, at bade
værelsesmøbler skal have flere funktioner og samtidigt 
være eksponenter for dansk design og godt håndværk. 
Lige siden har vi fokuseret på at være blandt Europas  
førende leverandører af kvalitetsprodukter til badeværelser. 
Det betyder, at vores mere end 200 medarbejdere er højt 
specialiserede fagfolk inden for udvikling, produktion og 
markedsføring af dansk design i høj kvalitet.

Vi er en international organisation med hovedsæde i det 
sydlige Danmark, hvor vi råder over mere end 20.000 m2 
produktions faciliteter. Hver eneste dag leverer vi op til 400 
badmøbelsæt til forhandlere og forbrugere i hele Europa.

Dansani er en værdidrevet, markedsorienteret virksomhed. 
Vores succes defineres af tilfredse kunder, og vi lægger 
vægt på at gøre en forskel for vores forhandlere i hele 
værdikæden – lige fra ordreafgivelse og distribution, til 
forbrugeren bliver ejer af et nyt badmøbelsæt. Det skaber 
glæde for forhandlerne, for forbrugerne – og dermed for os.  

En stræben efter perfektion
Dansanis grundlægger var inspireret af bogen  
“Jonathan Livingston Seagull”, som er historien om  
en havmåge, der stræber højere og højere for at opnå  
perfektion. Han så havmågen som et billede af den  
nordiske natur som baggrund for dansk design,  
modstandsdygtighed over for det vilde Vesterhav,  
tilpasning til miljøet samt lethed og elegance.  
Alle temaer, som altid har været en del af Dansanis  
helt særlige DNA. Derfor indgår havmågen naturligt  
i Dansanis logo.  
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