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TJÄNSTER

Alla varor till kontoret finns idag på många olika webbföretag, men det är inte själva varan som 
skiljer oss leverantörer åt utan det är bredden, engagemanget och tjänsterna som gör skillnaden. Vi 
erbjuder en totallösning med allt till kontoret från en leverantör, leveranser med egen chaufför, kom-
binerat med tjänster som bemanning, vaktmästare och recycling. Detta bidrar till en låg totalkostnad 
för er som kund och inte bara en billig penna. Vi är som alla andra men med plusmeny. 
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Underlätta 
ert arbete

TJ
ÄN

STER & SERVICE

Vi har alla tjänster till ett kontor. Dessutom ad-
derar vi Contalias smarta tjänster som exem-
pelvis att hyra in vår chaufför som vaktmästare 
från tio minuter (ex. lampbyte, ta med skräp) 
när han ändå är på plats. Mer klimatsmart och 
kostnadseffektiv tjänst finns inte idag.

Produkterna och tjänsterna i sig är inte unika 
utan det är att få dem från en och samma kon-
taktperson som är unikt. Vi arbetar flexibelt och 
ni väljer vilka tjänster som passar er.

T i p s !

Klimatsmart val med våra chaufförer 
som även kan bistå med de tjänster

ni efterfrågar.

Vi som helhetsleverantör 
besparar er tid då vi har allt ni behöver 

under ett tak.

Urval av tjänster:
Vaktmästare från tio minuter, 
web-to-print, lagerhotell, 
recycling, tvätt, bemanning, 
finansiering, rådgivning, 
formgivning, skåpservice, 
städservice, installationer, 
kabelsanering, ergonomi, 
design och inredning. 

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, ton
ers, returglas, lampor från er, utan 
kostnad.

Vi byter även ut lampor åt er.
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