a

Egne montører og
indretningsarkitekter

a

Over 200 møbel- og
belysningsleverandører

a

Kvalitetsprodukter til
konkurrencedygtige priser

Et rums indretning
har stor betydning for
hvordan vi trives...

ZOLUTIONS

INDRETNING TIL ERHVERV KONTORMØBLER


Zolutions
Zolutions leverer totale indretningsløsninger til alle typer af
virksomheder og erhverv. Vi indretter virksomheder, store
som små, beliggende i hele landet. Vi har afdelinger i Ta-

Zolutions Taastrup

Hvorfor vælge os?
•

Indretning til private, virksomheder og erhverv

•

Indretning med eksisterende møbler

•

Samme kontaktperson fra start til slut

i branchen i rigtig mange år, og ved hvad det kræver af ana-

•

Gratis indretningsforslag

lyser, processer og valg for at indrette en arbejdsplads som

•

Egne montører

fungerer. Hos os har du kun én kontaktperson som følger dig

•

Leasing af møbler

fra start til slut, og hjælper dig godt gennem hele processen,

•

Salg af design møbler, belysning og interiør

så du kan føle dig tryg hele vejen.

•

Personale rabataftale til design butik

astrup, Haslev, Nykøbing Falster og Århus. Vi er et team bestående af møbel konsulenter med mange års erfaring, indretningsarkitekter og dygtige montører. Vores team har været

Et par kreative øjne på dit projekt
Vores dygtige og kreative indretningsarkitekter hjælper med
at visualisere din løsning allerede INDEN du beslutter dig. Vi
hjælper også gerne ved flytning og indretning med eksisterende møbler.
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. Hvilket også betyder, at vi hurtigt kan løse
eventuelle reklamationer på stedet hos jer.

Kantine
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 processen, og vores
dygtige indretningsarkitekter visualiserer løsningen for dig inden du beslutter dig!

...livet er en god frokost

Lounge
g
På den moderne og fleksible arbejdsplads er det vigtigt at
skabe zoner med bløde afslappende møbler, som indbyder
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...

...hjemmelig hygge

Belysning
y
g
Lys er vigtigt for at vi trives. Det er afgørende, at du har den
rette belysning på arbejdspladsen. Både ved arbejdsbordet,
i gang arealer, møderum og rumbelysning i øvrigt. Godt lys
er en hel videnskab - men vi har ekspertisen 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 designmæssig faktor, som er med til at sætte stemningen i et rum.

...god arbejdsbelysning

Kontor
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 kontormiljø skal derved
opfylde mange behov - og være fleksibelt. Hos Zolutions
er vi specialister i kontormøbler og indretningsløsninger til
store som små kontorer. Når du vælger en kontorindretning
fra os, hjælper vi dig gennem hele processe fra analyse af
jeres behov, visualisering af løsning samt montering.

...ergonomi er vigtig

Akustik
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.

...omdan larm til ro

Skolemøbler
Vi har et bredt sortiment af møbler til undervisningssektoren. Stabelbare stole og sammenklappelige borde optager
kun lidt plads, når der ikke er brug for dem. Det giver plads
til andre aktiviteter og muliggør tilpassede læringsmiljøer.
For at øge fleksibiliteten endnu mere kan der anvendes
hjul med lås eller bremse på møblerne. Et klasseværelse
kan således hurtigt forvandles fra en traditionel klasseværelsesindretning til gruppearbejde, filmvisning eller et tomt
gulv til morgenens yogasession. Vi kommer gerne forbi til
en snak om hvilken løsning der bedst passer ind hos jer.

...ergonomi er vigtig

Design
g
dansk

Besøg vores detail webshop artogdesign.dk og shop lækre
designmøbler, lamper og interiør - lige når det passer 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 rabataftale med Zolutions/Art & Design og giv dermed alle dine medarbejdere
mulighed for privat at handle designvarer med store rabatter. Rabataftalen er helt GRATIS og uforpligtende, og du har
som virksomhed intet med handlerne at gøre.

...danske designklassikere

Leasing
g
Du har mulighed for at lease møbler til kontor, møderum,
kantine og loungeområder - kort sagt ALT i indretning til
erhverv. Zolutions tilbyder leasing af erhvervsmøbler i
samarbejde med Leasing Fyn.
Kontakt os gerne og få et uforpligtende tilbud på leasing af
jeres nye møbler.
Derfor skal I lease virksomhedens møbler:
•

I binder ikke penge i møblerne

•

I erstatter en stor engangsudgift med små rater

•

I kan få tillægsydelser med – f.eks. service

•

I skal ikke selv tænke på at komme af med møblerne
på et tidspunkt – det bliver der taget hånd om, når
leasingaftalen udløber

små bidder i stedet

Indkøbspris		
50.000 kr.		
100.000 kr.		
250.000 kr.		

v/ 48 mdr.
1.323 kr.		
2.462 kr.		
5.978 kr.		

v/ 60 mdr.
1.064 kr.
2.031 kr.
4.932 kr.

I bevarer muligheden for at ”låne” i banken – slipper

500.000 kr.		

11.840 kr.

9.767 kr.

•

I har fuldt skattefradrag for leasingydelserne

•

I har ingen momsudbetaling på udstyret men moms i

•

PRIS EKSEMPLER PÅ LEASING:

for træk på kassekreditten eller lån
•

I har råderum over likviditeten

•

I kan bruge ressourcerne på at udvikle forretningen

Alle ovenstående priser er ekskl. moms.

...hvorfor købe når I kan lease?

Vi samarbejder med
de bedste...

Skal vi snakkes ved?
Kontakt os endelig og lad os tage en snak om hvordan vi kan
hjælpe med jeres nye indretningsløsning.

TAASTRUP: Dybendalsvænget 2, 2630 Taastrup
HASLEV (LOGISTIK): Heeringvej 25, Dalby, 4690 Haslev
NYKØBING F.: Herningvej 36, 4800 Nykøbing F.
ÅRHUS: Bjørnøvænget 38, 8381 Tilst
TELEFON: +45 70707473
MAIL: info@zolutions.dk
www.zolutions.dk / www.artogdesign.dk
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