
B Ä T T R E  A R B E T S P L A T S E R  – H E L T  E N K E L T



Priset är inkl. rabatt och exklusiv moms och gäller t.o.m 31/07-2021

Paketerbjudande för ???? kr
Venla 1200x600 samt Hamilton Kontorsstol 



Priserna är exkl. rabatt och moms och gäller t.o.m 31/7-2021

Enkla och prisvärda skrivbord för hemmakontoret
Priserna är exkl. rabatt och moms och gäller t.o.m 31/7-2021

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudande som kampanjer etc.



SUN-FLEX



SUN-FLEX
Höjd 76 cm
Djup 40 cm
Bredd 70 cm

Topphylla
Bredd 35 cm
Djup 23 cm

Låghylla
Bredd 70 cm
Djup 30 cm

Färg Svart eller Vitt

Pris 1895kr inkl frakt (Siemens 1478kr inkl 22% rabatt)

Leverans Styck från 20 dgr. Fullt om 45 dgr

Nivåer 10 hål med 42mm mellanrum. Det nedersta börjar 128mm från 
stället där SUM-FLEX placeras (bordsytan)

Vikt modul 9,5kg

Övrigt Varje hyllplan klarar 70kg och har en säkerhetsmekanik så hyllplanet inte trillar ut. 
Behövs vare sig lime eller verktyg för att sätta ihop produkten.

Om man sätter en 23 tums monitor på översta hyllan. Vad rekommenderar leverantören för 
säkerhetsanordning? Produkten klarar detta alldeles utmärkt MEN Gerdmans kan inte ta ansvar 
för eventuella vältskador eller liknande. Detta är en lösning som skall stå uppe på ett annat bord 
så här spelar ju många faktorer in.



SUN-FLEX®EASYDESK PRO är ett 
bord som passar utmärkt för 
hemmakontoret, skolan och för 
aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Formgivningen har fokus på 
multianvändaren. Bordets 
belastning klarar av 10kg.

Finns i färgerna vitt & svart

Art nr Svart  651925

Art nr Vit 651924

Planerad leverans:

Början av april 2021.

Pris: 2.195 kr exkl er rabatt.

SUN-FLEX EASYDESK PRO



Datorbord Twin Click,
Art nr 513720 

Pris: 2.295 kr exkl er rabatt. 



Fällbara bord











Hur går leveransen till inom

Sverige?

När vi fått er beställning så kommer den att knappas in i vårt system. Därefter så skapas ett
ordererkännande som kommer att skickas till er angivna mailadress.
Gerdmans Inredningar levererar allt fraktfritt till gatuplan. Produkterna kommer i platta paket där man själv
behöver göra en insats för att få ihop produkten.

Leverans sker vardagar mellan kl. 07:00 – 16:00 och kan endast ske till fysisk adress (ej boxadresser). 
Vi levererar till angiven leveransadress i gatuplanet inom Sverige. Eventuell kostnad för inbärning, 
tidslossning eller telefonavisering betalas av köparen (se nästa sida). Om leverans inte kan ske som planerat 
på grund av hinder hos kunden, kommer leveransen gå tillbaka till vår speditör och de kontaktar dig för att 
komma överens om ett nytt utkörningstillfälle. I dessa fall kommer en utkörningskostnad debiteras. Om 
sändningen ej har kunnat levereras inom 3 dagar efter första försök tillkommer en terminalkostnad till dess 
att leveransen har levererats. Efter 15 dagar returneras sändningen till Gerdmans Inredningar AB.

Att tänka på vid leverans:
• Se till att det finns någon som tar emot varorna när de anländer.
• Meddela om det finns särskilda restriktioner mot fordonstrafik/hinder för framkomlighet vid 
leveransadressen. Gör gärna en notering i beställningsunderlaget under övrigt.
• Tänk på att varan/varorna ska gå att bära in utan risk för skada på person eller egendom vid köp av 
tilläggstjänst inbärning.



Vi hjälper gärna till!

Det ska vara enkelt, tryggt och bekvämt att handla hos oss. 
Behöver du personlig service finns vi alltid till hands 

via telefon, mail, chatt och personliga besök.
PATRICK KÄLLUDD

Key Account Manager
+46 736 606 570

patrick.kaelludd@gerdmans.se

mailto:patrick.kaelludd@gerdmans.se

