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TIPS
OMKRING
INDRETNING

Brug en indretningsarkitekt for at opnå et 
godt resultat og arbejdsmiljø.

Leasing af møbler kan være en god måde at 
disponere over dit budget.
 
Et godt, lydsvagt hæve-sænke-bord er altid 
et godt valg.
 
Den helt rigtige kontorstol, er noget at det 
vigtigste, du kan tilbyde din medarbejder  
– så vælg den med omhu.

Tænk tæpper, reoler og gardiner for at opnå 
arbejdsro.

Inden du indretter, tilby-
der vi dig at gøre gavn af 
vores mange års erfaring. 
Her er gode tips, der kan 
hjælpe dig godt på vej til 
den perfekte indretning.

”Jeg synes, at det hele ser  
super fint ud – mange tak for 
jeres indsats.

Jeg synes, at I har gjort det 
helt fantastisk!”

Susanne Nielsen
Finance Manager, 
SCA Hygiene Products A/S



SMUK OG FUNKTIONEL INDRETNING
– SKRÆDDERSYET EFTER DINE ØNSKER OG BEHOV
Furniture Team er et erfarent indretningsfirma med fokus på høj kvalitet, ser-
vice og velkvalificeret rådgivning. Vi har eksisteret i 25 år og leverer alt fra en 
enkelt kontorstol til omfattende totalløsninger med mange hundrede kontor- 
arbejdspladser. I vores brede udvalg finder du bl.a. kontor-, møde- og kantine- 
møbler, arkivskabe, reoler, skranker, belysning og alt til en vellykket indretning.

SPECIALFREMSTILLEDE MØBLER ER IKKE DYRERE 
END STANDARD PRODUKTER
Identitet og signalværdi bliver mere og mere vigtig, når man skal differentiere 
sig fra sine konkurrenter. Vi specialfremstiller møbler til receptioner, lobbyom- 
råder, kontor, kantiner og mødelokaler.  

VI FINDER ALTID EN LØSNING TIL DIG
Vi lever af tilfredse kunder og gør os ekstremt umage for at skaffe netop de varer 
eller det design, som du har på ønskesedlen. Når du kontakter os, vil du meget 
hurtigt modtage et uforpligtende tilbud.

TRYGHED OG PERSONLIG RÅDGIVNING
Dit projekt får tilknyttet en kompetent rådgiver, der er med til at sikre tryg-
hed og et optimalt samarbejde. Vi indretter og leverer naturligvis til aftalt tid,  
bl.a. takket være vores dygtige montører. Vores rådgiver vil herefter stå for op-
følgningen.

HAR DU TÆNKT PÅ AT LEASE DINE KONTORMØBLER?
Vi tilbyder leasing af hele indretningen til overraskende gode priser. Ordningen 
er fleksibel og nem at administrere, ikke mindst når du løbende skal have flere 
møbler.

”At få de højeste krav til kva-
litet til at nå sammen med 
økonomiske realiteter er altid 
en kabale. Det kræver des-
uden gensidig tillid at arbejde 
tæt sammen om indretning, 
design og farver gennem en 
årrække og over en afstand 
på 4.000 km. 

Furniture Team kom godt i 
mål, da opgaven lød på at de-
signe og totalindrette en helt 
ny fløj med 33 værelser og et 
5-stjernet konferencecenter på 
Hotel Arctic i Grønland.”

Erik Bjerregaard
Hoteldirektør, Hotel Arctic

“Du er den bedste samarbejds- 
partner jeg har.”

Basri Abazi
ISS Facility Manager



VI SER FREM TIL AT HJÆLPE DIG 
MED DIN INDRETNING
Kontakt os allerede i dag. Vi besøger jer meget gerne på stedet hvor idéerne 
ofte forekommer. Kig også gerne ind i vores inspirerende showroom.
 
ALTID GODE TILBUD
Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev som udkommer ca. 4 gange om året med 
gode tilbud og idéer til indretning på administration@furnitureteam.dk
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www.loca.dk

Vordingborgvej 169   DK-4682 Tureby
Tlf.: +45 56 25 17 11   loca@loca.dk

www.interstuhl.com

BIBLIOTEKS
 rEOLEr

OPBEVArING
INdENfOr ALLE mEdIEr

KOmPAKT
rEOLEr

Mere information på  www.arkiv-technic.dk


