Direktreklam företag

250.000 artiklar i sortimentet!
Hos oss hittar ni allt inom:

Foto: Bruce Mars Pexels

Kontorsmaterial
Inredning för kontor
Entré & designmattor
Stolar för kontor och konferens
Fönsterputs och städ med 100% rent vatten
Städprodukter och kem för proffs
Arbetsplatsbesiktningar
Dokumentförstörare
Toner & Bläck
Torkpapper

Välkommen att besöka våra webbutiker!

www.kontorsvaruhuset.se
De flesta kampanjprodukter i detta utskick beställer ni enkelt online via:
ergostol.se & torkpapper.com - Eller läs mer om oss på www.kontorsvaruhuset.se
Det går även bra att ringa eller maila er beställning.

ShredMATIC
35314

Automatisk dokumentförstörare för upp till 300 ark!
Nu kan du spara tid med smarta lösningar:
Smart låsbart fack för t.ex sekretessbelagda papper.
Kontinuerlig driftstid på hela 30 minuter.

NYHET!

2 års garanti på maskinen, samt hela 35 års garanti på skärverket!
Säkerhetsklass 4
Upp till 300 ark automatiskt
Cross-cut 4x15mm
650W motor
40 liters behållare

Introduktionspris:

7.995:-

Välkommen med din beställning via telefon 0417-15015 eller via ergostol.se
Moms tillkommer samtliga priser

Ord. pris 9.455:-

35120

Automatisk dokumentmatare för personligt bruk
Kan laddas med 120 ark.
Mycket enkel att använda.
klarar även kreditkort, små gem samt CD-skivor.
Förstör papper i säkerhetsklass P-4, 3x9mm
Cross-cut.
Passar perfekt på mindre kontor med ca 1-5 användare.
28 liters behållare.
Smart med automatisk matning!
Helt underhållsfri då ingen olja behövs!
2 års garanti
Mått (H x B x D): 585 x 376 x 280 mm

4995:Ord. pris 5495:-

35080

Automatisk dokumentmatare för personligt bruk
Kan laddas med 80 ark.
Mycket enkel att använda.
klarar även kreditkort och små gem.
Förstör i säkerhetsklass 4, 4,3x10mm.
Cross-cut.
Passar perfekt på mindre kontor med ca
1-5 användare.
17 Liters behållare.
Smart med automatisk matning!
Helt underhållsfri då ingen olja behövs!
2 års garanti
Mått (H x B x D): 502 x 331 x 218 mm

2995:Ord. pris 3495:-

Välkommen med din beställning via telefon 0417-15015 eller via ergostol.se
Moms tillkommer samtliga priser
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Art. nr 29-278

Några nya prisvärda produkter inom tork & hygien
Toalettpapper Klassisk rulle
Artikelnummer: 5295
Kvalitetsnivå: Super
Pappersbas: 100% cellulosa

Toalettpapper Ekonomi
Artikelnummer: 7208
Kvalitetsnivå: Ekonomi
Pappersstöd: Återvunnen fiber

Toalettpapper Standard
Artikelnummer: 6216
Kvalitetsnivå: Standard
Pappersstöd: Sort. återvunnen fiber

Toalettpapper Super
Artikelnummer: 5224
Kvalitetsnivå: Super
Pappersbas: 100% cellulosa

Handtork Standard
Artikelnummer: 6172
Kvalitetsnivå: Standard
Pappersstöd: Sort. återvunnen fiber

Handtork Standard Maxi
Artikelnummer: 6172
Kvalitetsnivå: Standard
Pappersstöd: Sort. återvunnen fiber

Pappershandduk Standard
Artikelnummer: 5249
Kvalitetsnivå: Standard
Pappersstöd: Sort. återvunnen fiber

Pappershandduk Standard
Artikelnummer: 6153
Kvalitetsnivå: Standard
Pappersstöd: Sort. återvunnen fiber

Lager: 2
Längd m: 55
Bredd cm: 9,6

Antal/förp: 14
Förp/pall: 36
Enhet: 1 Förp

299:-

Lager: 1
Längd m: 180
Bredd cm: 9

Antal/förp: 12
Förp/pall: 44
Enhet: 1 Förp

198:-

Lager: 2
Längd m: 180
Bredd cm: 9

Antal/förp: 12
Förp/pall: 48
Enhet: 1 Förp

249:-

Lager: 2
Längd m: 150
Bredd cm: 9

Antal/förp: 12
Förp/pall: 44
Enhet: 1 Förp

249:-

Lager: 1
Längd m: 120
Bredd cm: 20

Antal/förp: 12
Förp/pall: 44
Enhet: 1 Förp

Lager: 1
Längd m: 300
Bredd cm: 20

Antal/förp: 6
Förp/pall: 44
Enhet: 1 Förp

Lager: 2
Dukl. cm: 24
Dukb. cm: 21,6
Z-Vikt H2

Antal/förp: 21
á 150 ark
Förp/pall: 40
Enhet: 1 Förp

279:-

Lager: 1
Dukl. cm: 22
Dukb. cm: 23
V-Vikt H3

Antal/förp: 20
á 250 ark
Förp/pall: 32
Enhet: 1 Förp

398:-

229:-

229:-

Moms tillkommer samtliga priser, fler prisvärda produkter och erbjudande hittar ni i butiken eller på torkpapper.com
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Art. nr 29-279

Kanske det mest miljövänligaste pappret på marknaden idag.
Ingen avfärgning, producerat av återvunnen kartong.
Art. 99110

Spara pengar och byt till en
billig miljövänlig torklösning!

Art. 11240

Handdukar

Pappershandduk på rulle.
Återvunnen kartong.
70% kartong & 30% nyfiber.
Inga tillsatta kemikalier.
240 meter /rulle
( totalt 1.440 meter )
Motsvarar ca. 6000 handdukar.

495:-

/ förp

Dispenser

395:-

/ st

Samtliga priser exkl. moms

Spara pengar och öka er försäljning,
!
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Har du texten och bilderna så har vi lösningen.
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• Mattor enligt standardmått eller specialmått.
• Mattor för entréer, mässor eller för att styra era kunder i butiken.
• Ljuddämpande egenskaper.
• Tvättbar med högtryck eller mattvätt.
• Tillverkade i Tyskland, mattor av högsta kvalité med 2 års garanti!

* Exempelmattor - Ej till försäljning.

Läs mer om mattvätten “George” på baksidan!
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT LYCKAT TRYCK:

STANDARDSTORLEKAR ( cm ):

KOSTNADER:

PRISEXEMPEL:

Det finns 45 olika färger, men max 32st /matta.
Mattan är i grunden vit, vid småtryck eller tryck
utan bakgrund så måste bakgrundsfärg väljas.
Originalbilden ska vara högupplöst.
Minst 2 megapixel, gärna vektoriserad
samt i formatet EPS eller PDF.
Bilden bör inte innehålla t.ex text i tunn stil
eller smådetaljer.

85x75
85x120
85x150
100x200
115x180
115x200
115x240

Behöver ni hjälp med att ta fram ett original
kan vi lösa detta mot timdebitering.
Korrekturkostnad 795:- ( Tillkommer alltid första originalet )
Frakt 395:- /order.
Kostnaden för just DIN matta kan skilja sig från exempelpriserna,
givetvis får ni rätt pris vid förfrågan.

85x75 - 908:85x120 - 1458:85x150 - 1820:100x200 - 2855:115x180 - 2965:115x200 - 3295:115x240 - 3955:-

Mot kostnadstillägg kan ni få mattan formskuren

Moms tillkommer samtliga priser

150x200
150x250
200x200
200x300
200x400

150x200 - 4285:150x250 - 5374:200x200 - 5715:200x300 - 8591:200x400 - 11440:-

Världens bästa kontorsstolar?
OBUSFORME COMFORT

Art. nr. 1260

- med komfort & ergonomi i världsklass -

Obusforme Comfort-serien med
elastomeriskt ryggstöd och mjuk stoppning i
rygg och sits.
Denna serie ger imponerande bekvämt stöd
utan tryckpunkter längs ryggraden.
Mjuk och följsam sittkomfort.
Enkel höjdjustering för ryggen och justerbara
”G3” armstöd för optimal komfort.
Schukra TM svankstöd som standard på utvalda
modeller, En lättanvänd spak på baksidan av
ryggstödet som minskar eller ökar svankstödet
för bästa komfort.
Steglöst justerbar tiltfunktion för negativ lutning .
Formpressad sits och ryggstöd.
Elastomeriskt ryggstöd, vilket ger ett jämnt,
mjukt och följsamt ryggstöd.
Justerbart sitsdjup.
Gunga med justerbart motstånd.
Levereras komplett med armstöd.
5 års garanti på fasta detaljer.

Välkommen in och provsitt!
världensbästa
bästakontorsstolar.
kontorsstolar.
EnEnavavvärldens

* Finns i svart tyg eller skinn
* Finns endast i svart tyg

7.900:- exkl.exkl.
moms
8.900:moms
Ord. pris 8.900:-

Stolen levereras i delar i kartong.

Välkommen
dinorder!
order!
Välkommenmed
med din
ronny@kontorsvaruhuset.se
0417-15015
Tel.
0417-15015
eller ergostol.se

Art.nr 4430

Vi menar att Obusforme 4430
är en av världens bästa kontorsstolar.

* Finns
i svart
tyg
* Finns
endast
i svart
tyg

8.900:- exkl. moms

9.900:-

exkl.
Ord.
prismoms
9.900:-

Välkommen med din order!
Tel. 0417-15015 eller ergostol.se

NOVUS Clu III C - med bordsfäste
Uppgradera din arbetsplats - Arbeta ergonomiskt

Introduktionspris:

0417-15015

ergostol.se

NOVUS Clu DUO - med bordsfäste
Perfekt för t.ex banker eller redovisningsbyråer där kunddisplay behövs

Introduktionspris:

0417-15015

ergostol.se

Slipp dyra abonnemang och tvätta era egna mattor,
enkelt och smidigt men framförallt NÄR det behövs.
Större delen av året räcker det oftast med dammsugning,
men vid höst och vinter behövs de kanske tvättas dagligen.

Gör det själv, med mattvätten “George”.

Spraya mattan med textiltvättmedel vid behov, låt verka en stund, våtsug. Busenkelt!

4.795:-

George mattvätt och möbeltvätt.
En kompakt maskin med ett fantastiskt
rengöringsresultat. Används dagligen på
hotell, bilrekond, städbolag runt om i
världen.
George mattvätt är ett utmärkt val vid t.ex.
rengöring av entrémattor, möbler,
bilklädsel m.m.
Liten kompakt maskin som är lätt att ta med.
Levereras med kit A26:
ett komplett kit för matt/möbelrengöring,
torr- och våtsugning.
› Mattvätt, möbeltvätt, våt- & torrsug
› Liten & kompakt. Lätt att ta med.
› Enkelt handhavande.

Vi har såklart även textiltvättmedel till era mattor.
Förslagsvis “Carpet 100”
Ett rengöringsmedel för alla typer av textila
mattor och möbler.
Löser effektivt all typ av smuts såsom olja,
kaffe, fett m.m. Oparfymerad.

89:- / 1 liter
Art. 10011766

Välkommen till Kontorsvaruhuset i Tomelilla AB

Kontakta oss:
Kontorsvaruhuset i Tomelilla AB
Skolgatan 6
273 34 Tomelilla
Tel. 0417-15015
order@kontorsvaruhuset.se
www.kontorsvaruhuset.se

Ronny, Gunilla, Pierre, Kenth

Priserna gäller till 31/3-2020

De flesta kampanjprodukter i detta utskick beställer ni enkelt online via:
ergostol.se & torkpapper.com - Eller läs mer om oss på www.kontorsvaruhuset.se
Det går även bra att ringa eller maila er beställning.

