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Traditioner,
troværdighed...

...og godt håndværk

Hvem er vi?
Zolutions leverer totale indretningsløsninger til alle ty-
per af virksomheder. Vi indretter private og offentlige 
virksomheder, store som små, beliggende i hele landet. 
Vi har afdelinger i Taastrup, Næstved og Nykøbing F. Vi 
er et team bestående af møbel konsulenter med mange 
års erfaring, indretningsarkitekter og dygtige montører.

Hvorfor skal du vælge os?
Vores team har været i branchen i rigtig mange år, og 
ved hvad det kræver af analyser, processer og valg for at 
indrette en arbejdsplads. Vi leverer indretningsløsninger 
som også fungerer på den lange bane...

Et par kreative øjne på dit projekt
Vores dygtige og kreative indretningsarkitekter hjælper 
med at visualisere din løsning allerede INDEN du be-
slutter dig.

Kvalitet
Vi samarbejder med de bedste leverandører og pro-
ducenter i både Danmark og udlandet. Vi går ikke på  
kompromis med kvaliteten - men stadig til konkurren-
cedygtige priser. 

Service med egne montører
Vi har vores egne dygtige montører i huset. De leverer, 
monterer og løser alle de praktiske udfordringer man 
møder i en indretningsproces.

Troværdighed
Vi holder hvad vi lover... Og vi hjælper dig godt gennem 
hele processen, så du kan føle dig tryg hele vejen.

Zolutions Taastrup

Zolutions Nykøbing F.



Kantine

...livet er en god frokost

En frokoststue, kantine eller et konference lokale skal 
opfylde mange krav. Her kræves en nærmere analyse 
af de fysiske rammer samt hvilke behovet rummet skal 
opfylde. Samtidigt skal der træffes designmæssige valg 
om f.eks. farver, stil og former, således at rummet også 
visuelt giver brugerne en god følelse når de opholder sig 
i rummet. Vi hjælper dig naturligvis igennem hele pro-
cessen, og visualiserer også løsningen for dig - inden du 
beslutter dig!



Lounge

...hjemmelig hygge

På den moderne og fleksible arbejdsplads er det vigtigt 
at skabe zoner med bløde afslappende møbler, som ind-
byder til private møder, samtaler eller blot en stille pause 
i den travle hverdag. Det er vigtigt også at skabe oaser 
på arbejdspladsen, hvor man kan tage et uformelt møde/
snak eller blot at bevæge sig væk fra sit skrivebord fra tid 
til anden igennem arbejdsdagen. Vi har et stort udvalg af 
leverandører på loungemøbler - her er det kun fantasien, 
som sætter grænser...



Belysning

...god arbejdsbelysning

Lys er vigtigt for at vi trives. Det er afgørende, at du har 
den rette belysning på arbejdspladsen. Både ved arbejds-
bordet, i gang arealer, møderum og rumbelysning i øv-
rigt. Godt lys er en hel videnskab - men vi har eksperti-
sen og erfaringen og hos os får du gode råd og vejledning 
til at vælge det helt rigtige lys til din arbejdsplads. 

Lys er mere end bare lys. Det er også en vigtig design-
mæssig faktor, som er med til at sætte stemningen i et 
rum.



Kontor

...ergonomi er vigtig

Kravene til et kontormiljø ændrer sig hele tiden i takt 
med at vores arbejdsmønstre udvikler sig. Ny teknologi 
kommer til og gør det muligt at arbejde overalt og ikke 
være afhængig af en stationær arbejdsplads. Et kontor-
miljø skal derved opfylde mange behov - og være fleksi-
belt. Hos Zolutions er vi specialister i kontormøbler og 
indretningsløsninger til store som små kontorer. Når du 
vælger en kontorindretning fra os, hjælper vi dig gen-
nem hele processe fra analyse af jeres behov, visualise-
ring af løsning samt montering.



Akustik

...omdan larm til ro

Støj på arbejdspladsen kan være meget belastende for 
arbejdsmiljøet og påvirker os meget mere end vi måske 
lige tror. I meget åbne miljøer kan det være en god ide at 
lave en adskillelse i form at dekorative akustik løsninger, 
som ikke kun omdanner larm til ro, men også tilfører 
rummet noget visuelt og designmæssigt. Der findes et 
stort udvalg af akustiv løsninger, som kan bruges i alle 
former for miljøer og vi rådgiver dig gerne - så du kan 
træffe det rette valg. 



Dansk design

artogdesign.dk

Besøg vores detail webshop artogdesign.dk og shop læk-
re designmøbler, lamper og interiør - lige når det pas-
ser dig! Vi fører alle top brands indenfor dansk design.  
Giv også dit personale mulighed for at handle med store 
besparelser på artogdesign.dk. Indgå en personale-raba-
taftale med Zolutions - Art & Design og giv dermed 
alle medarbejdere mulighed for privat at handle design-
varer med store rabatter. Rabataftalen er helt GRATIS 
og uforpligtende, og du har som virksomhed intet med 
handlerne at gøre.



Vi samarbejder med 
de bedste...



Vi leverer print løsninger til alle typer af virksomheder, 
fra enkeltmandsvirksomheden til store kontorlandska-
ber, arkitetkter og ingenører og store uddannelses insti-
tutioner.

• Kopi/print løsninger
• Scanningsløsninger
• Storformat
• Dokumenthåndtering

Vi er certificeret CANON Guld Partner med over 20 års 
erfaring indenfor kopi- og printløsninger.

Print løsninger

...til store og små



ZOLUTIONS
INDRETNING  PRINT/KOPI  DESIGNMØBLER

Kontakt 
vores 
dygtige 
møbel 
konsulenter 
TAASTRUP: Dybendalsvænget 2, 2630 Taastrup 
NæSTveD: Åderupvej 2, 4700 Næstved
NykøbiNg F.: Herningsvej 36, 4800 Nykøbing F.
ÅRHUS: bjørnøvænget 38, 8381 Tilst
www.zolutions.dk / www.artogdesign.dk


