
Att inreda ett helt eller delar av ett kontor kan 
vara kul men utmanande. Utbudet av möbler 
och inredning är mycket stort och det kan vara 
svårt att välja och kombinera produkter till 
en komplett inredningslösning. Våra inredare  
hjälper er från första idé till färdig lösning  
anpassad efter era behov och krav.

Hos oss hittar du allt du behöver.  Vi erbjuder ett brett sortiment 
av nya möbler och samarbetar med många av Sveriges ledande 
designer och tillverkare. 

Vi designar och utvecklar ett komplett sortiment av kontors-
möbler – vår egen möbelserie Clever Office. Från arbetsplatsen, 
via mötesplatser och förvaringssystem, till möbler för avkoppling 
och imageskapande. 

Vi erbjuder standardmått eller specialtillverkat, även i små  
kvantiteter, efter kunders behov och önskemål. Vi lagerhåller ett 
stort antal standardprodukter vilket möjliggör snabba leveranser;  
leveranstiden på specialtillverkat är kort. Bra materialval, hög  
kvalitet och leveranssäkerhet är en självklarhet för oss. 

Förutom möbler, har vi såklart också allt det andra som våra 
kunder behöver - tillbehör, textilier, mattor, belysning och ergo-
nomiska hjälpmedel med mera.

Möbler, inredning och design

Köp, hyr eller leasa

Våra begagnade möbler är funktionstestade 
och rekonditionerade. 

Återbruk är det bästa för miljön och ger dig en möjlighet att 
skapa ett personligt och unikt kontor till ett bra pris. Vi har ett 
stort urval på lager och visar mycket begagnat i vår utställning. 

Vi köper dina begagnade kontorsmöbler – låt oss göra en  
värdering och byt ut inredningen på ett smidigt och ekonomiskt 
fördelaktigt sätt. 

Om du inte vill ta hela investeringen för nya 
möbler direkt är hyra eller leasing ett bra alternativ. 
 
Att hyra eller leasa kräver oftast ingen kapitalbindning och ni  
sprider ut kostnaden över en längre tid; det innebär att ni kan an-
vända pengarna i verksamheten, till investeringar eller andra utgifter. 

Finansiering genom leasing eller hyra bäddar för enklare bud-
getering och ger ökad handlingsfrihet. Ett utmärkt alternativ för 
dig som expanderar eller ska starta igång en ny verksamhet. 

Vi erbjuder både kor ttidshyra och längre hyresperioder – 
allt utifrån ditt behov! 

Sedan 1989 har vi arbetat
med det vi brinner för mest –
kontorsmöbler, inredning 
och design i alla dess former. 

Vi är experter inom vårt område och 
hjälper er genom hela processen för att 
ta fram den ultimata lösningen utifrån ert 
behov. Vår ambition är att leverera en 
unik mix av kundanpassade lösningar till 
marknadens bästa priser.

Vår miljöpolicy är tydlig. Målsättningen är 
att återbruka kontorsmöbler i så stor ut-
sträckning som möjligt – något som både 
vi och framtida generationer tjänar på. 
Återbruk är också ekonomiskt fördelaktigt.
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STÅR DITT FÖRETAG INFÖR EN FÖRÄNDRING?

Kontakta oss  eller besök vår  

utställning på Ulvsundavägen 102  

i Bromma för inspiration

Återbruk och begagnade möbler


