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Kontoret
 ett andra hem 

INREDNING

Vi vill hjälpa er att skapa en kontorsmiljö som gör arbetsplatsen till ett andra hem för dig och dina 
anställda – en plats de längtar tillbaka till på måndag morgon. Kontoret är inte allt, men det är nog så 
viktigt.  Är det dags för ny kontorsinredning så hjälper vi er hela vägen, oavsett om ni behöver kom-
plettera med en enstaka möbler eller vill ta hjälp av våra inredare. Tillsammans med er vill vi skapa 
rätt kontorsmiljö för ert företag. Vi vet vilka detaljer som gör skillnad och hjälper er vid behov med 
planering, leverans, montering och finansiering. Med våra inredare är ni i trygga händer. Vi guidar er 
så ni utefter era behov får bäst balans mellan funktion, teknik och design. 

Vi har ett brett utbud av ergonomisk och designad inredning för såväl kontor som konferens, spe-
ciellt framtaget för att passa i er arbetsmiljö. Skapa de bästa förutsättningarna för er att göra ett väl 
utfört arbete som tar din verksamhet in i framtiden. Vi har ett stort utbud av ljudabsorbenter, skärm-
väggar och bordsskärmar som bidrar till en bättre ljudmiljö i era öppna kontorslandskap.

Inredningsprojektets storlek?

Hjälp med helt koncept eller finns 

en vision?

Enstaka rum, förråd eller hela 

kontoret?

Vilken känsla vill ni förmedla?

Funktion, färg, form?

Nya möbler?

Växter?

Ergonomi?
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E N K E LT  &  S N YG GTE N K E LT  &  S N YG GT

T i p s !

Vi projektleder och tar hand om hela kedjan med 
hjälp av våra duktiga inredare och ergonomer. Vi 
har ett brett utbud av ergonomisk och designad 
inredning för såväl kontor som konferens, speciellt 
framtaget för att passa i er arbetsmiljö. 

Vi ser över ljudmiljön hos er. Vi har ljudasorbenter, 
skärmväggar och bordsskärmar som bidrar till en 
bättre ljudmiljö i era öppna kontorslandskap.

Är större delen av dagarna sittandes vid en dator? 
Det resulterar ofta i stela och ömma leder. Fysiska 
påfrestningar kan reduceras med hjälp av ergono-
miskt bra inredning. Att inreda kontoret utefter er-
gonomiska principer är därför mycket viktigt och 
betalar sig utan tvekan i längden. 
Våra ergonomer hjälper er till bättre
arbetsmiljö.
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BEHOVBEHOV

Vi håller i hela inredningsprojektet. 

Duktiga projektledare.

Serviceavtal via Contalia.

En leverantör mindre. 
Samla allt på en faktura.

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

Märkesoberoende.

Vi har inredningen och tekniken till ert 
konferensrum.

Bra arbetsmiljö påverkar kreativitet 
och välmående positivt.


