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INTRODUKTION
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Designmanual for Send flere Krydderiers filialer

Denne manual for design og indretning af
Send Flere Krydderier-filialerne er tænkt som et
praktisk værktøj, der skal gøre det let at finde frem
til de rigtige løsninger, når en ny restaurant skal
etableres. Manualen er delt op i underområder som
gør det overskueligt at komme igang med indretning af et nyt sted.
Designmanualen er baseret på designudvikling og
afprøvninger i forbindelse med udarbejdelse af en
konkret case; Nørrebrohallen, foråret 2019.
Indretning af Nørrebrohallen, og udarbejdelse af
manualen, er baseret på et tæt samarbejde mellem
Send Flere Krydderier, designer/arkitekt Martin
Sælan (saelan.dk) og designstudio Rose & Rose
v. designer/arkitekt Mick Rose og Grafiker Lene
Sørensen Rose (roseogeose.dk).
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VISUEL IDENTITET

VISUEL IDENTITET

02

Logo

Send Flere Krydderiers logo
anvendes fortrinsvis uden tagline.
Stjernen under logotypen er konturen af et anisfrø. Dette skaber sammenhæng til fortællingen om
Send Flere Krydderier.
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02

Primær logo u. tagline
Farve: primær grøn: CMYK: 46, 0, 34, 8

02

Logo m. tagline
Farve: primær grøn: CMYK: 46, 0, 34, 8

02

Primær logo u. tagline
Negativ

02

Primær logo m. tagline
Negativ

02

Stencil logo u. tagline
Farve: primær grøn: CMYK: 46, 0, 34, 8
RAL:

VISUEL IDENTITET

02

Typografi

Logotype og typografi er baseret på
sans-serif fonten Calibri.
Send Flere Krydderier anvender fonten Calibri.
Udtrykket er enkelt, ligetil og kontant.
Calibri er designet af Luc de Groot i 2002-2004 og
udgivet til offentligheden i 2007 med Microsoft
Office 2007 og Windows Vista. Calibri, findes i dag
som systemskrift og standard skrifttype i computerprogrammerne Word og Power Point.
Til designet til Send Flere Krydderier er der blevet
udviklet en særlig stencil-logotype.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå
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VISUEL IDENTITET

02

Typografi og grafisk element / anvendelse
MORGEN: 9.30-12

Calibri anvendes på al kommunikation.
Headers i Calibri Bold og brødtekst i Calibri Regular.
Som grafisk element kan man med fordel anvende
en streg under overskrifter eller anvende en streg  
som mellemrummsdeler. Stregen refererer til
logoet og har også den funktion at den guider øjet
ved læsning.
Som mellemrumsdeler kan man evt. medtage
anis-stjernen, så melllemrummet bliver mere dekorativt. F.eks når der er mere luft i layoutet og et
afsnit sluttes og et nyt begynder.

VARME DRIKKE*

Morgenbolle med smør, ost og marmelade

28,-

Yoghurt med dadelsirup og crunch

28,-

Snegl med citrus og mandelremonce

20,-

Chiagrød med æble

20,-

Dagens ret

75,-

Sandwich vegetar/med kylling

55,-

Salat vegetar/med kylling

60,-

Mezze tre sprøde, tre dips, salat, brød og brødchips

125,-

Sandwich vegetar/med kylling

55,-

Salat vegetar/med kylling

60,-

Hummustallerken med brød, salat og hummus

45,-

Mezze tre sprøde, tre dips, salat, brød og brødchips

125,-

SNACKS

25,25,25,20,20,-/60,-

Varm chokolade
Te - se udvalget i baren

35,20,-

* Vores kaffebønner er økologiske og leveres af Kontra kaffe.
Espressokaffe serveres altid med dobbeltshot, og vi bruger altid
økologisk mælk.

KOLDE DRIKKE
Iskaffe med dadelsirup
Lemonade (spørg for dagens variant)
Kildevand

40,35,20,-

Sodavand/danskvand
Økologisk saft fra Bornholms mosteri

25,25,-

Cocio
Fadøl (lille/ stor)

25,24,-/40,-

Specialøl (lille/stor)
Flaskeøl

25,-/40,25,-/30,-

ØKOLOGISKE VINE

Sambusa med dip

35,-

Falafel med tahindressing - 5 stk.

35,-

Brødchips og pappadams med dip

25,-

SØDT
Dagens kage fra

20,-

Trøffelkugle

10,-

Frugt

Cortado
Flat white
Americano
Espresso

45,125,-

AFTEN*: 17-20
Dagens ret

35,35,-

Filterkaffe kop/kande

FROKOST*: 12-17

Hummustallerken med brød, salat og hummus

Café Latte
Cappuccino

8,-

Müslibar

20,-

Kokosparfait med crumble og karamel

45,-

Rødvin gl./fl.
Catanga Tempranillo,
Castilla - La Mancha, Spanien

45,-/195,-

Purato, Nero d ́Avola,
Sicilien Italien

45,-/215,-

Hvidvin gl./fl.
Catanga Airén,
Sauvignon Blanc, Spanien

45,-/195,-

Purato Carratto,
Pinot Grigio, Italien

45,-/215,-

Rosé gl./fl.
Catanga Tempranillo Rosado,
Castilla - La Mancha, Spanien

45,-/195,-

Bobler fl.
Prosecco DOC Fascino Organic, Italien

* Vi bruger altid friske råvarer med fokus på årstidens grønt. Derfor
varierer vores sandwiches, salater og retter løbende. Hold øje med
tavlen i caféen eller spørg personalet for ingredienser og allergener.

245,-

Tirsdag og torsdag lukker køkkenet for frokostservering klokken 16
for at gøre klar til folkekøkken. Vi spiser mellem klokken 17-20, og
det koster 65,- for voksne og 35,- for børn at spise med til
folkekøkken. Børn under 3 år spiser gratis.
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VISUEL IDENTITET

02

Farver

Primær farve : CMYK: 46, 0, 34, 81

Som primær farve er der valgt en mørk
klassisk grøn farve, der ved udtoninger
har karakter af støvet grøn med et
afdæmpet udtryk.
Den grønne farve refererer til grøn
mad, friske råvarer og grønne krydderurter. Den grønne farve symboliserer i
en mad-kontekst sundhed, økologi og
miljø.

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

CMYK: 0, 75, 76, 0

CMYK: 20, 0, 9, 0

50 %

40 %

30 %

20 %

Den samlede farvepalette rummer en
stribe sekundære farver, der enten
matcher eller kontrasterer den grønne
primærfarve.
Farvepaletten rummer som helhed
ligeledes referencer til friske madvarer; en skarp og varm frisk rød farve,
en lys vand-blå, en frisk lys citron-gul.
Alle farverne kan desuden anvendes i
afdæmpede toner i 10%-intervaller.
CMYK: 0, 0, 52, 0

CMYK: 0, 16, 13, 7

CMYK: 12, 36, 30, 2
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VISUEL IDENTITET

02

ID-elementer / anis-stjerne

Den lille anis-stjerne i logoet anvendes som
grafisk element. Den kan anvendes i et stringent arabesque-mønster eller i et mere levende og organisk mønster, der kan anvendes
som dekorativt element på tryksager eller som
folie på glas og vægge.
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VISUEL IDENTITET
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ID-elementer / krydderurter

Silhouetter af krydderier og krydderurter kan anvendes som enkeltstående dekorativt element – eller
kan kombineres med arabesque anis-mønsteret.
Krydderurterne er med til at skabe en stemning omkring fortællingen om hvad Send Fler Krydderier er.
Illustrationerne skal ikke være informative – men fungerer primært som et dekorativt grafisk element.
Derfor skal de ikke vises i hel silhouette som vist
her, men beskæres så man kun ser et mindre udsnit.
Herved skabes der en mere spændende fortælling i
et mere abstrakt og forenklet udtryk, der giver ro og
kontrast i komposition og rum. F.eks sammen med det
mere visuelt støjende mønster/arebsque-bord med
anis-stjerne i rapport. (se eks. på ID-elementerne).
På sigt kan der udvikles mere på illustrationerne –
også til mere informative formål på f.eks. plakat eller
emballager; frøposer, poser eller kasser med krydderier el. lign.
Illustrationerne er monokrome silhouetter, der er
tegnet med flydende tusch m. bred pensel og løs
hånd. Dette for at give et organisk, rustikt og håndlavet udtryk, der stemmer overens med håndværket i
et køkken.

Koriander

Nigella / Jomfru i det grønne
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ID-elementer / krydderurter

Anis

Estragon
Peber
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VISUEL IDENTITET
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ID-elementer / grafisk udtryk / menukort

MORGEN: 9.30-12

VARME DRIKKE*

Morgenbolle med smør, ost og marmelade

28,-

Yoghurt med dadelsirup og crunch

28,-

Snegl med citrus og mandelremonce

20,-

Chiagrød med æble

20,-

FROKOST*: 12-17
Dagens ret

75,-

Sandwich vegetar/med kylling

55,-

Salat vegetar/med kylling

60,-

Hummustallerken med brød, salat og hummus
Mezze tre sprøde, tre dips, salat, brød og brødchips

Filterkaffe kop/kande
Varm chokolade
Te - se udvalget i baren

125,-

KOLDE DRIKKE
Iskaffe med dadelsirup
Lemonade (spørg for dagens variant)
Kildevand

40,35,20,25,25,-

55,-

Sodavand/danskvand
Økologisk saft fra Bornholms mosteri

Salat vegetar/med kylling

60,-

Cocio

Hummustallerken med brød, salat og hummus

45,125,-

SNACKS

Fadøl (lille/ stor)
Specialøl (lille/stor)
Flaskeøl

35,-

Falafel med tahindressing - 5 stk.

35,-

Brødchips og pappadams med dip

25,-

SØDT
Dagens kage fra

20,-

Trøffelkugle

10,8,-

Müslibar

20,-

Kokosparfait med crumble og karamel

45,-

Rødvin gl./fl.
Catanga Tempranillo,
Castilla - La Mancha, Spanien

45,-/195,-

Purato, Nero d ́Avola,
Sicilien Italien

45,-/215,-

Hvidvin gl./fl.
Catanga Airén,
Sauvignon Blanc, Spanien

45,-/195,-

Purato Carratto,
Pinot Grigio, Italien

45,-/215,-

Rosé gl./fl.
Catanga Tempranillo Rosado,
Castilla - La Mancha, Spanien

45,-/195,-

Bobler fl.
Prosecco DOC Fascino Organic, Italien

* Vi bruger altid friske råvarer med fokus på årstidens grønt. Derfor
varierer vores sandwiches, salater og retter løbende. Hold øje med
tavlen i caféen eller spørg personalet for ingredienser og allergener.

297 x 105mm (A4 – trykkes eller printes på 250 g, med bukkemærke v. højkant)

25,24,-/40,25,-/40,25,-/30,-

ØKOLOGISKE VINE

Sambusa med dip

Frugt

20,-/60,35,20,-

* Vores kaffebønner er økologiske og leveres af Kontra kaffe.
Espressokaffe serveres altid med dobbeltshot, og vi bruger altid
økologisk mælk.

Sandwich vegetar/med kylling

Mezze tre sprøde, tre dips, salat, brød og brødchips

35,35,25,25,25,20,-

45,125,-

AFTEN*: 17-20
Dagens ret

Café Latte
Cappuccino
Cortado
Flat white
Americano
Espresso

245,-

Tirsdag og torsdag lukker køkkenet for frokostservering klokken 16
for at gøre klar til folkekøkken. Vi spiser mellem klokken 17-20, og
det koster 65,- for voksne og 35,- for børn at spise med til
folkekøkken. Børn under 3 år spiser gratis.
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ID-elementer / grafisk udtryk / dekoration over bar

Eksempel fra Nørrebrohallen.
Dekoration over bar. Print monteret i ramme.

Send Flere Krydderier
Banner på væg - monteret i ramme
Mål 1:10
Mål : 12045 mm x 1640 mm
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VISUEL IDENTITET
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ID-elementer / grafisk udtryk / lamper

Eksempel fra Nørrebrohallen.
Lampeskærme. Print monteret på rammer.

Send Flere Krydderier
Lampe B
Mål 1:10

Send Flere Krydderier
Lampe A
Mål 1:10

Mål : L4000 mm x b2500 mm x h500 mm

Mål : L3000 mm x b1500 mm x h900 mm
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Velcro A

x b 940 mm

Velcro A Mål 1:10

Velcro A

Velcro B Lod

C

Velcro A
Velcro B Lod

VISUEL IDENTITET

Velcro A

Velcro A
Velcro B Lod

B
A
C
B
D
C
B
ID-elementer
/ grafisk udtryk
/ dekoration / rumdelere

D

C

E

D

C

02

Eksempel fra Nørrebrohallen.
Rumdelere. Print monteret på rammer.

Mål : L 3100 mm x b 940 mm

20

E

D

VISUEL IDENTITET

02

ID-elementer / facade

Eksempel fra Nørrebrohallen hvor der er valgt
en folie-løsning som skiltning.
Afhængig af hvilken lokation, der skal indrettes
vil man skulle tage bestik af den pågældene
arkitektur, facade og eksisterende ejer /
leje-forhold mht. rettigheder og gældende
skilte-praksis.
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VISUEL IDENTITET
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ID-elementer / facade / alternative løsninger

Der vil være brug for andre måder at skilte på
alt efter omgivelserne. Et alternativ kan være
at købe en lyskasse med logoprint som så blot
stilles bag vinduet, et passende sted.

Lyskasse.

Alternativt kan illustrationer og logo i folie
anvendes til at skabe mere opmærksomhed /
større dekoration på facaden.

Eksempler på folie dekorationer / skiltning.
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INDRETNING

INDRETNING / KONCEPT

03

Indretning i zoner

Indretningskonceptet er baseret på funktioner og er
inddelt i områderne; Spisemaskinen, Måltid og samtale og Snacklounge.
Spisemaskinen – hvor en større gruppe indtager
måltidet. Her sidder der mange tæt sammen ved langborde med en stemning af spisehus.

Spisemaskinen

Snack lounge

Måltid og samtale – den intime spisesituation.
Her har vi mulighed for at finde et mere roligt sted,
hvor den mere intime stemning og samtale kan finde
sted. Disse borde er gerne adskilt og afskærmet med
rumdelere.
Snack lounge – afslappet arbejdsstation. Her er der
mulighed for at tilbyde en hyggelig afslappet atmosfære - appetizer eller kaffe / thé eller snack.
SFK restauranterne er ikke ens i størrelse. Nogle
gange vil der ikke være plads eller økonomi til alle
elementer eller områder. Derfor prioriteres
Spisemaskinen for sin effektivitet før Måltid og
Lounge.

Måltid og samtale
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INDRETNING / KONCEPT

03

Design / indretning
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INDRETNING / KONCEPT

03

Design / indretning
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INDRETNING / MØBLER

03

Borde og bænke

70 cm

Bord og bænke sæt i halvblank sort.
Findes i flere størrelser.
Antal og størrelser vælges efter den konkrete lokalitet.
Bord bredde 70 cm
Længde 180 / 220 / 240 cm

180 / 220 / 240 cm

INDRETNING / LAMPER

03

SFK-lamper på special-mål

SFK-lamperne har flere funktioner. Dels “sænker” de
loftet og skaber mere intime rum i rummet og dels  
kommunikerer deres skærme en “eksotisk” stemning
ved hjælp af farver og grafik på de udspændte tektiler.
Lamperne dimensioneres og layoutes specielt fra
lokation til lokation.
Lamperne består af en sort alluminiumsramme med
udspændt printet tekstil. De har en indlagt LED-lyslinie som suplerer rummets øvrige belysning.
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INDRETNING / RUMDELERE

03

Rumdelere med print

SFK-rumdele med planter findes i to bredder, som
vælges efter lokalitetens størrelse.
Rumedelerne adskiller borde fra gangareler og skaber
nicher. De opstilles typiske for enden af langborde i
Spisemaskinen eller mellem borde i samtale områder.
Dels skabes mere intime rum i rummet og dels kommunikerer deres print en “eksotisk” stemning ved
hjælp af farver og grafik på de ophængte tektiler.
Rumdelerne består af en sort stålramme med
ophængt printet tekstil.

B

Stof
1700

Send Flere Krydderier
Rumdelere

Velcro A

Mål 1:10

500

580

1000

580

Velcro A
Velcro B Lod
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INDRETNING / RUMDELERE

03

Rumdelere med planter

1700

Variant af rumdeleren med planter.

500

580

1000

580
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INDRETNING / LOUNGE

03

Lounge - sofa

900

Lounge formgives og dimentioneres efter lokalitetens størrelse. Loungen udføres som en sortmalet trækonstruktion med dybe hynder i varierende farver.

900

650

900

900
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TABLEWARE

03

Platte menage

Bakker
Lys - genopladelige + skærme
Servietholder / krukke
Menukort
Krydderier / krydderiskåle
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CASE NØRREBROHALLEN

INDRETNING / KONCEPT

04

Design / indretning
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INDRETNING / PLANTEGNING

04

Case Nørrebrohallen

Plantegningen viser oplæg til indretningen i Nørrebrohallen. I realiteten er loungen ikke opført, da dette
område tilhører Biblioteket i de tilstødende lokaler.
Bemærk hvordan ganglinier adskiller områderne og
sikrer flow og effektivitet blandt gæster og personle.
Her er plads til ca 140 siddende gæster.

Bibliotekets område
Bar

Bibliotekets område
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INDRETNING / Flugtveje

04

Case Nørrebrohallen

Det er vigtigt at overholde myndighedernes krav til
flugtveje og det godkendte, makisimale antal gæster
i lokalerne.
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INDRETNING / FOTOREGISTRERING

04

Case Nørrebrohallen
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INDRETNING / FOTOREGISTRERING

04

Case Nørrebrohallen

Farvekoden til den blå-grønne væg i NBH er NCS-kode: S3010-B50G
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INDRETNING / FOTOREGISTRERING

04

Case Nørrebrohallen
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INDRETNING / FOTOREGISTRERING

04

Case Nørrebrohallen
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INDRETNING / FOTOREGISTRERING

04

Case Nørrebrohallen / detalje / tavle

Farvekoden til den blå-grønne tavle
i NBH er: 7010 Tarpaulin Grey
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LEVERANDØRER

LEVERANDØRER

05

Leverandør kontakt information

Borde og bænkesæt:
Dancover.dk
Lamper/ Lampeskærme:
Rammer (laves på mål): www.porsa.dk
Print: Damgaard Jensen, www.dgj.dk
Syning og velcro: www.weirdwear.dk
Rumdelere:
https://moodings.com/collections/tojstativer
Syning og velcro: www.weirdwear.dk
Platte a ménage:
Bakker: www.sinnerup.dk
Små krydderikrukker
.... ?
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