
S M A R TA  &  E N K L A
KONTORSLÖSNINGAR

GIVE-AWAYS  SKYLTAR
MÄSSMONTER  KLÄDER

KUVERT  BROSCHYRER
ETIKETTER  BLOCK

LOKALVÅRD  STÄDARTIKLAR 
FLYTTSTÄD  ENTREMATTOR

KAFFE  SÖTT & GOTT
DRYCK  FRUKT

MÖBLER  ARBETSMILJÖ
VÄXTER  KONFERENS

P R O F I LT R Y C K S TÄ DI N R E D N I N G F I K A

Liten give-away eller stor mässmonter, vi kan
allt inom profil.

Tillverka egen unik produkt från grunden eller 
använd en standardprodukt. 

För lite plats på eget lager? Nyttja vårt
lagerhotell så ni kostnads optimerar och aldrig 

står utan produkter. 

Samla alla era profilprodukter på vår 
webbportal för översikt, struktur och kontroll 
på priser.

Låt oss inreda ert kontor med både möbler, 
teknik och design. 
Våra erfarna inredare höjer trivseln med växter, 
tavlor, rätt belysning och sköna mattor.

Vi erbjuder modern teknisk utrustning för 
presentation och kommunikation. 

Vi tar oss an både de små och de stora projekten 
och  kommer gärna med inredningsförslag.

Håll ert kontor rent och fräscht med hjälp av vår 
städservice och produkter som värnar om både 
miljö och plånbok.

Integrera städprodukterna med vår unika 
skåpservice så att ni slipper ha koll. 

Vi skiljer på städtjänsten och artiklarna så ni alltid 

kan byta något av dem oberoende av varandra.

Vi är flexibla och erbjuder också grovrensning, 
fönsterputs och vattning av växter.

Hyr kaffemaskin, vi fyller på kaffe och sköter 
servicen.
Stans bästa fruktkorg, självklart ekofrukt.

Allt inom fika! Löste, kakor, godis, raw-bars,
 

nötter m.m

Tillbehör såsom semlor, lussebullar, godisvagn, 
dricka på flaska.
Vi tar med oss er pant kostnadsfritt när vi 
levererar dricka, kredit till er på nästa faktura.

PRINT  KONFERENS 
TELEFONI  IT-DRIFT  

T E K N I K

All teknik ert företag behöver oavsett om det 
är en ny telefon eller en stor serverlösning.

Kopiatorer, skrivare och porto-maskiner 
oberoende av märke och storlek.

Vi har kunskap och erfarenheten av 
projektering kring konferens och av-teknik. 

Telefonväxlar med skräddarsydda lösningar.

Våra erfarna tekniker vet vilka detaljer som 
gör skillnad och vi skapar bäst balans mellan 
funktion, teknik och design. 

T J Ä N S T E R
BEMANNING  RECYCLING 

VAKTMÄSTARE  SKÅPSERVICE

K O N T O R
KONTORSVAROR  EMBALLAGE  
DATORTILLBEHÖR  ERGONOMI

En kontaktperson, egen chaufför, 
en leverans, en faktura. 

Leverans till ditt förråd eller med vår unika 
skåpservice där vi packar upp vid 
leveranstillfället och tar med oss emballage. 

Enkel returhantering direkt till vår chaufför. 
Vi tar även med oss miljöreturer och återvinner 
artiklar såsom batterier, lampor, toner etc.

Prisgaranti.
Stort miljöutbud på produkter och tjänster

Fraktfritt och ingen minsta ordergräns.

Bemanning till ert kontor.  

Vaktmästare, hyr från 10 min.   

Web-to-print, enkla beställningar.   

Lagerhotell, vi lagerför era specialprodukter.  

Rådgivning / formgivning av profil och tryck. 

Unik skåpservice.  

Finansiering av era inköp.

Vi återvinner allt på ert kontor.
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T Alla sorters trycksaker. 

37 års kunskap om färg, form, papper och 
tryckekonomi. 
Beställ direkt till er eller via vårt lagerhotell. 

Integrera era trycksaker med vår skåpservice. 

Web-to-print, korr på skärm, smidig beställning.
Svanenmärkt tryck. 



Vi brukar säga att det som skiljer oss 
mot våra kollegor är att vi arbetar i 
upplevelsebranschen.

Nej, vi menar inte att vi skickar upp dig i en 
luftballong för att hoppa bungyjump, utan 
upplevelsen är de fungerande smarta och 
enkla helhetslösningarna vi levererar till ditt 
kontor.

Det är alltså inte varorna till kontoret som 
skiljer oss leverantörer åt utan bredden, 
engagemanget och de smarta tjänsterna 
från er egna kontaktperson och chaufför som 
ger en kostnadseffektiv helhetsupplevelse. 
En upplevelse går inte att förklara utan den 
måste du själv uppleva, så prova oss och 
känn skillnaden själv – det kostar dig inget

S M A R TA  &
E N K L A  V A L

Det är alltså inte själva varan som är unik, 
utan bredden av produktområden och 
tjänster från en och samma leverantör.

Ska man fokusera på en smart lösning 
som ger lägre totalkostnad, eller fokusera 
på priset på de kontorsartiklar som inte 
beställs så ofta, såsom gem, limstift eller 
hålslag?

Båda så klart! För oss är det en självklarhet 
att priset ska vara samma eller lägre 
än det ni har idag, så ni spar inte mest 
pengar på själva artiklarna utan den riktigt 
stora kostnaden spar ni på våra smarta 
tjänster från er egna kontaktperson och 
chaufför, som ger en kostnadseffektiv 
helhetsupplevelse.

Prova oss och känn skillnaden med 
framtidens sätt att arbeta – det kostar dig 
inget. Kontakta oss så berättar vi mer.

En kontakt en leverans – smart & enkelt!

P R O VA  S E R V I C E 
I VÄ R L D S K L A S S  M E D 
L Ä G R E T O TA L K O S T N A D

info@contalia.se  contalia.se  08-44 66 100

”Vi valde Contalia på magkänslan” 

”Vi valde Contalia på magkänslan 
för många år sedan. Det visade sig 
att det var rätt val. Det personliga 

mötet, servicekänslan och 
snabbheten är precis rätt för oss.”

Christina Åkerblad 
Einar Mattsson

”Professionella och med fokus 
på kund” 

” Contalia är med sitt professionella 
bemötande och fokus på att lösa 

kundens önskemål på bästa sätt en 
leverantör att lita på.”

Annika Stalebrant, Marknadschef 
Aleris Diagnostik

”För oss finns inga andra alternativ” 

”Contalia i sin helhet är ett företag 
som förmedlar proffsighet och som 
alltid jobbar med bästa tänkbara 
service, för oss finns inga andra 

alternativ.”
Linda Jensen, Office Coordinator

Nike


