
Danfoss Design Line
Design DNA og designmanual

I tæt samarbejde med Danfoss har 3PART udarbejdet Danfoss Design Line; et 
strategisk udviklingsværktøj, der supporterer og strukturerer udviklingen af alle 
produkter og deres interface, samt emballage og litteratur i Danfoss koncernen.
Ved kombinationen af decentral udvikling og mange nye opkøb af virksomheder 
opstod behovet for at strømline den fremtidige udvikling og skabe synergi på 
tværs af organisationen. Designmanualen fungerer som et designværktøj, der 
sikrer, at virksomheden får en fælles identitet udadtil, selvom udviklingen finder 
sted forskellige steder.
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Workshops: med medarbejdere fra 5 forskellige business 
units. Formålet med workshopsene var at inddrage 
medarbejderne i projektet, for at nå det bedste resultat samt 
få medarbejderne til at føle ejerskab. 

Idégenerering og udvikling af Design DNA: På grundlag af 
research-fasen kunne skitseringsarbejdet begynde. Der blev 
løbende afholdt arbejdsmøder med Danfoss’ styregruppe. 

Validering hos interessenter: Inden det endelige koncept 
blev valgt, blev der afholdt brugervalidering med de samme 
mennesker som blev besøgt i starten af projektet. Validering 
fik stor betydning i beslutningsprocessen for hvilket koncept 
der skulle udgøre den fremtidige Danfoss Design Line.

Road show: Da projektet skulle implementeres var 3PART 
med på roadshow til Danfoss’ forretningsenheder for at 
præsentere designmanualen for medarbejderne. 

Resultat: 
• 98% af internt adspurgte mener at “Danfoss’ 

overordnede strategi ‘Core & Clear’ understøttes af et 
ensrettet og fælles designudtryk og vil styrke Danfoss’ 
brand i den fremtidige konkurrence - og at Danfoss 
kunder vil værdsætte det.”

• 5 produkter udviklet under designmanualen er 
indtil videre blevet tildelt internationalt anerkendte 
designpriser.

• Et stærkt samlet produkt program med pt. mere end 
20 produkter der, på tværs af produktkategorier 
og kompleksitet, alle fremstår enkle og intuitive at 
anvende.

• Et enestående og genkendeligt design DNA, der sikrer 
unik markedsposition og IPR.

• Effektivisering af designprocessen, der har 
reduceret både udviklingstid og omkostninger pga. 
procesoptimering såvel som synergi på tværs af 
produktfamilier.

• Vundne ordrer, hvor designet på emballagen specifikt 
har været udslagsgivende ift. konkurrenter.

3PARTs leverede:

• Research og analyse 

• Workshops, hvor fokus var indsamling af viden fra 

Danfoss medarbejdere, samt implementering af design-

manualen i organisationen.

• Validering af koncepter i tre lande.

• Designmanual for produkter, user interface, emballage 

samt teknisk litteratur.

• 6 produkteksempler som følger designmanualen

• Roadshow og intern udstilling

Opgaven: Danfoss stod ved projektets begyndelse med en 
meget broget produktportefølje: Spredte udviklingscentre, 
manglende fælles strategi for udseendet af produkterne, 
og opkøbte virksomheder, som naturligt skilte sig ud, skabte 
behovet for et fælles og samlende identitetsgrundlag for 
Danfoss. 3PART indgik i dialog med Danfoss om at skabe et 
designværktøj der kunne: 
• Sikre en homogen, klassisk og diskret produktportefølje 

med et unikt og genkendeligt design - uden risiko for 
kopiering hos konkurrenterne. 

• En samlende identitet, der medvirker til at skabe en 
fælles forståelse og styrket samarbejde på tværs af de 
mange firmaer i Danfoss koncernen.

• Styrke Danfoss som brand og sikre fortsat vækst og 
indtjening.

Projektet omfatter produktdesign, user interface, emballage 
og teknisk litteratur.

Målsætning: Via et stærkt fælles design DNA understøttes 
en ambitiøs vækststrategi, der skal flytte Danfoss fra at 
være komponentleverandør, til at være en stærk udbyder af 
samlede integrede løsninger og derved sikre en unik position 
på et konkurrencepræget marked.

Research: Inden arbejdet med udformning af en ny 
designlinje kunne starte, tog 3PART rundt i Europa for at 
interviewe interessenter f.eks. grossister, installatører og 
husejere. Desuden blev der identificeret nye og uudtalte 
behov på baggrund af research-fasen.

Danfoss Design Line

Identitetens værktøjskasse

3PART A/S  let’s innovate  Vi skaber værdi hos virksomheder ved at udvikle innovative produkter og servicekoncepter, der tager udgangspunkt i kundernes behovwww.3PART.com  Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus, Danmark  +45 86 13 40 14  Bernstorffsvej 123, 2900 Hellerup, Danmark   +45  22 13 13 43

HE DESIGN LINE STANDARD
Product, Packaging and Technical literature

Design Class C
Installed non visible in a capsule 
which merely serves the purpose of 
encapsulating the product itself.
In connection with the external 
design the appearance and 
application features are based 
purely on functional aspects.

Design Class B
Normally installed in a visible 
position in an environment in 
which technical installations 
are predominant (e.g. industrial 
environments, commercial technical 
installations).

Design Class A
Installed in a visible position in an 
environment where appearance 
plays an aesthetic role. (e.g. 
residential environments and office 
environments). A large percentage 
of end users will be private 
consumers.
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2.5 The Six Product Examples

The product examples on this 
page show how the Design Line 
Standard should be implemented 
on six different products.

THE SIX PRODUCT EXAMPLES

Room Thermostat RA PlusThermostat with Display
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Product 
and MMI
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THE SIX PRODUCT EXAMPLES

ECL Heat pumpDanfoss Link
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