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

ZOLUTIONS

INDRETNING TIL ERHVERV DESIGNMØBLER
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Om Zolutions
Vi leverer totale indretningsløsninger til alle typer af virksomheder og erhverv, store som små, beliggende i hele landet. Vi
har afdelinger i Taastrup, Haslev, Nykøbing Falster og Århus og
vi er et team bestående af møbel konsulenter med mange års
erfaring, indretningsarkitekter og dygtige montører. Vi ved hvad
det kræver af analyser, processer og valg for at indrette en arbejdsplads som fungerer. Hos os har du kun én kontaktperson,
som følger dig fra start til slut og hjælper dig godt gennem hele
processen, så du kan føle dig tryg hele vejen.
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.

...vi indretter for dig!
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Derfor skal du vælge os som
din næste samarbejdspartner!
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Vi er leverandør/produkt uafhængige
Hos os har du den samme kontaktperson fra start til slut
Vi tilbyder høj service og korte svartider
Gratis indretningsforslag inden du beslutter dig
Vi har egne montører og biler
Stor flexibilitet i hele processen
Mulighed for leasing af møbler
Vi forhandler også danske designmøbler, belysning og interiør
Personale rabataftale til designbutik og webshop
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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
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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
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Lounge
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
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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
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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
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Belysning
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
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Dansk design
Besøg også vores design butik og webshop Art & Design,
hvor du finder alle de største design klassikere indenfor
dansk design. Her har du mulighed for at shoppe lækre
designmøbler, lamper og accessories fra alle top brands
indenfor dansk design, såsom Fritz Hansen, Carl Hansen,
Louis Poulsen, Gubi, Montana, Vipp, By Lassen og mange
mange flere. I Art & Design finder du sofaer, spiseborde,
stole, lænestole, lamper, tæpper, opbevaring, puder og accessories. Besøg webshoppen her www.artogdesign.dk

...danske designklassikere
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Rabataftale
Når du samarbejder med Zolutions har du også mulighed for
at tegne en rabataftale, som giver 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. Dit personale får et personligt login
til webshoppen med jeres egen startside og produkterne vises med jeres rabatsats.

...til stærke priser
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Vores CSR politik
Zolutions - Art & Design er en handelsvirksomhed, hvor vi lever af vores leverandørers produkter. Derfor stiller vi også store krav til vores leverandører ift både menneskelige og miljømæssige forhold. Vores primære
leverandører er danske/skandinaviske virksomheder, som også primært producerer i Danmark/Skandinavien.
Vi arbejder efter fælles retning for hvordan vi opfører os ift. klima og ressourceforbrug. Som leverandør har vi
ansvaret for at træffe de valg, som vi mener giver mest miljøgevinst, og hvor kunderne nemt kan se, hvilken
forskel vi gør.
Hvordan gør vi?
Der kan tages frit fra alle miljø-hylder, men at vælge alle løsninger er ikke nødvendigvis det rigtige. Vi tror mere
på, at det gælder om at være konsekvent i vores forsøg på at sætte det mindst mulige aftryk på planeten. Vi
køber så vidt muligt lokalproducerede varer (DK), hvor vi har den mindste fejlprocent, ligesom vi kan bestille
efter et ordreproduceret koncept – ud i mange detaljer. På den måde passer løsningen til dét vores kunder har
brug for, hverken mere eller mindre. Det giver også en lang levetid, når man altid arbejder med kvalitetsmøbler.
De fleste af vores produkter er også officielt miljømærket med eks. Svanemærket, FSC, Blaue Engel mv.
Herunder kan du læse mere om vores miljøtiltag
Rigtig løsning, intet spild
Vi indtænker flere funktioner i samme indretning, da det giver en øget medarbejdertrivsel, samt en længerevarende glæde og anvendelse af løsningen. Det er det rigtige møbel, til det rigtige formål, der er i fokus – det
giver en værdi for vores kunder, som ikke kan gøres op i den sidste krone. Men det kan helt sikkert gøres op i
et mindsket ressourceforbrug.
Emballage og bortskaffelse af møbler
Vores erfaring er, at møbelbranchen som helhed har et stort forbrug af emballage og materialeressourcer.
Ligesom det især tidligere har været almindeligt i branchen med en ”køb og smid væk kultur”. Derfor handler
vi med møbler, der har en høj kvalitet, så vi sikrer at det kan bruges så længe som muligt og har mulighed for
udskiftning af sliddele.
Vi hjælper også gerne med at bortskaffe de gamle møbler, der enten vil blive renoveret, så de igen kan komme

Bæredygtige løsninger...
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ud til andre kunder eller vi bortskaffer det miljørigtigt. Når vi håndterer emballagen korrekt og finder en måde at aflevere
de brugte møbler, til nye formål, har vi hele tiden mulighed for at optimere på vores miljøindsats.
Når vi levere møbler, så tilbyder vi altid kunden, at stå for montering og tage alt emballage med retur, da vi ved vi er eksperter inden for de områder, men det er kunden nødvendigvis ikke.
Hvilke konkrete CSR-tiltag har vi ellers?
•

Der printes væsentligt mindre end tidligere, med forskellige softwareløsninger, så vi behandler dokumenter 		
mere digitalt. Her drager vi især nytte af den viden vi har som tidligere Canon Gold parter, hvor vi kender
diverse løsninger inden for print.

•

Størstedelen af vores elektriske apparater har energisparefunktion.

•

Der er ergonomiske hjælpemidler til rådighed, til den enkelte medarbejders opgaver.

•

Lager/montageafd. benytter professionelt værktøj, til monteringsopgaver. Herunder bl.a.:
o

Fastmonteret og godkendt slibe/skæreværktøj.

o

Samling/montering finder sted ved justerbare arbejdsborde.

o

Diverse vogne, lifte og køreredskaber for at mindske tunge løft.

•

Arbejdstider og ferier skal overholdes for restituering.

•

Ved udskiftning af biler vægtes mindst mulig miljøbelastning højt.

•

Al emballage og restprodukter sorteres i containere til genbrug.

•

Brugte møbler til bortskaffelse adskilles i hoveddele, så størstedelen kan genanvendes.

•

Kan flere dele fra møbler blive til et brugbart nyt produkt, håndteres dette.

•

Vore leverandører lever alle op til de respektive regler på området for miljøbelastning.

•

Udvælgelsen af udenlandske leverandører er bl.a. baseret på deres miljøhensyn og transportbelastningen.

...og en fælles retning!
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Leasing af møbler
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?
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Leverandører
Vi samarbejder med de bedste leverandører i ind- og udland. Herunder et udpluk af vores leverandører.

&Tradition
Abstracta
Albero Møbelfabrik
Andersen Furniture
Back App DK
Be-Ge Seating
Bent Hansen
By Lassen
Brdr. Krüger
C+P Möbelsysteme
Cane-Line A/S
Carl Hansen & Søn
Chat Board
ConSet
Cube Design
Dencon
Engelbrechts
Ergomade
Erik Jørgensen Møbelfabrik
Farstrup Møbler
FDB Møbler
Flokk
Flos Scandinavia
Four Design
Fredericia Furniture
Fritz Hansen

Fumac
Getama Danmark
Glamox Luxo Lighting
Giroflex stole
GUBI
Götessons Industri
HAY
HOWE A/S
Image Collection
International Furniture
Interstuhl
JAB Teppiche
Johanson Design
Kinnarps
By Lassen
Le Klint
Lintex
Louis Poulsen Lighting
Magnus Olesen
Matting
MENU Space
Montana Møbler
MuteDesign
Muuto
Nine United Denmark
Normann Copenhagen

Offect Furniture
Paustian
Pedrali
PJ Production
PP Møbler ApS
Profim Furniture
Randers + Radius
RBM møbler
RH Stolen
Rosendahl
Rumas
Savir Design
Schou Andersen Møbelfabrik
Skipper Furniture
Softline
Sono Danmark
Space International
String Furniture
Uniz
Vermund Larsen
Verpan
VIA Copenhagen
Vipp
Wendelbo Møbeldesign
WO Interior
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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 7070 7473
MAIL: info@zolutions.dk
www.zolutions.dk / www.artogdesign.dk

ZOLUTIONS
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