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BEHOV

Slipp lagerhålla produkter själva. Och slipp akuta 
beställningar. Vill ni köpa större volymer på prylar 
och profilprodukter och få ner styckpriset? Vi 
sköter logistik och lagerhåller åt er samt har koll 
på inventering och påfyllning. Vi håller ordning i 
era kontorsförråd. Skräddarsys efter era behov.

Vi letar alltid efter de mest hållbara alternativen 
och hjälper er därmed att göra detsamma. 

Vi erbjuder fri leverans med våra egna chaufförer 
och levererar utan minsta ordergräns. 

Med Contalia som leverantör kommer ni få
smart struktur på era inköp, ordning på 
kontoret och noll besvär med att behöva
ha koll på lager och beställningar eller 
packa upp leveranser.

Noll besvär

SKÅPSERVICE

Vi har mer än bara säkra leveranser, vi ökar dessutom tryggheten för er personal som känner igen 
våra egna chaufförer vid leverans och inventering. Med denna tjänst väljer ni ut vilka produkter som 
alltid ska finnas på plats på ert kontor. Med jämna intervall inventerar vi och ansvarar för att era för-
brukningsvaror alltid finns på plats, utan att ni behöver göra någonting. Vi placerar sädprodukterna 
i förrådet, kaffet i köket och era tryckta kuvert vid kontorsvarorna. Vår skåpservice ger er dessutom 
möjligheten att samtidigt låta oss se över er förbandslåda och byta era trasiga lampor. Tids och ko-
stnadsbesparande med en helhetsleverantör. Vi fyller bara på dem produkterna som förbrukas och 
där med riskerar ni inte en överfyllning på proukter som tar mycket plats och yta på ert kontor.

Vilka produkter ska finnas med?
Kontor - pennor, toner, bläckpatron, papper.
Städ - toapapper, tvål, handdukar.
Fika - Kaffe, te, mjölk, sött och gott.
Trycksaker - kuvert, brevpapper, broschyrer.
Profilprodukter - plastmappar, paraplyer, usb.
Lampor - alla kontorets lampor.
Första hjälpentavlor - plåster och förband.

Hur mycket av varje produkt?
Vilka platser/skåp?
Inventering varannan eller var fjärde vecka?
Ska vi lagerföra några specialprodukter?

Våra chaufförer levererar och packar upp 
vid samma tillfälle. 

Vi tar med oss emballage och skräp från er.

En leverantör mindre. Samla allt på en 
faktura.

En personlig kontaktperson. Bra service, vi 
kommer när vi lovar.

Vi tar med och återvinner batterier, toners, 
returglas, lampor från er, utan kostnad.

Vi byter även ut lampor åt er.
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T i p s !

Lagerhåll dina produkter i vårt lager-
hotell, då ingår inventering. 

När vi ändå är hos er, hyr vår chaufför  
för vaktmästarsysslor från 99kr.
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