


ROLIGHED HUMANIA blev grundlagt i 1967 af møbelsnedker 
Benny Rolighed. Han skabte med faglig stolthed og vision et fun-
dament for bæredygtigt og funktionelt inventar, som sønnen Rudi 
Rolighed siden har videreført i hans ånd. 

Livsnerven i ROLIGHED HUMANIA, som har været en fælles pas-
sion gennem generationerne, er funktion, fleksibilitet og kvalitet.
Møbelvirksomheden er i dag kendt for en særlig evne til at kunne 
opfylde alle krav/ønsker til funktionalitet gennem specialløsninger. 

Den gennemgående årsag til ROLIGHED HUMANIAs succes, er 
kompetencen til at tilpasse sig kundens behov og ønsker, samt at 
hele processen foregår i eget snedkeri og produktion i Herrup.  

ROLIGHED HUMANIA er certificeret igennem Dansk Møbelkontrol
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Special-inventar

Nogle opgaver kræver noget specielt – og specialopgaver er en af vores kernekom-
petencer. Vi tilpasser eksisterende møbler eller designer nye inventarløsninger fra 
bunden i tæt dialog med jer. Herefter fremstiller vores faglærte medarbejdere alt i 
ROLIGHED HUMANIAs eget snedkeri i en kvalitet, der lever op til nutidens krav og 
certificering hos Dansk Møbelkontrol.
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Receptionsdiske

Efterlad et unikt førstehåndsindtryk hos 
jeres besøgende, så de husker jeres virk-
somhed. Vi skaber special-snedkererede 
diske, der gør indtryk og tilbyder de 
bedste betjeningsfunktioner ud fra jeres 
unikke ønsker og behov.  
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Buffet

Sanseoplevelserne er mange, når man står ved buffeten. Duften, farverne, men også 
selve måden, maden anrettes og serveres på, giver de besøgende en sanselig 
oplevelse. En indbydende og velindrettet buffet er derfor alfa og omega, når I vil give 
jeres kunder et godt overblik, sikre flowet ved buffeten og højne totaloplevelsen. 

Med fokus på materialevalg og buffetens udtryk skaber vi en æstetisk sanselig ople-
velse for jeres besøgende, hvor sammenhængen mellem velsmagende mad og den 
visuelle oplevelse går op i en højere enhed.
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Diske

Ved at give jeres kunder en god oplevelse får I glade kunder. Glade kunder bliver 
loyale kunder, der vender tilbage gang på gang.
Her spiller serveringsdisken en helt central rolle, når I vil skabe en god helhedsople-
velse for de kunder, der besøger jeres serveringssted.
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ROLIGHED-HUMANIA A/S

Skolegade 3, Herrup ︳ 7830 Vinderup
rolighed@humania.dk ︳ tilbud@humania.dk ︳ +45 97 45 20 99


