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Vi tar hand om planering, 
inköp och montering.  
Du ger oss önskemålen.

Irena Almlöf, projektsäljare
projekt@gerdmans.se, 0735 229 105

Agneta Falk Ahlgren, projektsäljare
projekt@gerdmans.se, 0708 745 598

VI HJÄLPER DIG GÄRNA!

Att skapa ett innovativt och effektivt kontor är inte bara ett inredningsprojekt utan  
ett förändringsprojekt. Vi hjälper er genom hela projektet och stöttar er i alla era  
utmaningar. Tillsammans utformar vi en kreativ arbetsmiljö som tar tillvara på de  
möjligheter som finns och där både organisationen och individen kan utvecklas  
och må bra. För att uppnå detta är det viktigt att människan, tekniken och miljön  
samverkar genom hela processen. Vårt koncept Next Office består av flera olika  
delar - med konkreta verktyg, workshops och analyser lägger vi grunden till en  
ny arbetsplats speciellt utformad för er.
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PRESENTATION & JUSTERINGAR
Nu är det dags att visa er det färdiga resultatet vilket 
görs på bästa sätt med antingen 3D- eller 2D-ritningar, 
via mail, telefon eller i fysiskt möte. Här lyssnar vi lyhört 
på era synpunkter och justerar enligt era önskemål.2

LEVERANS & MONTERING
Äntligen kommer er nya, förbättrade arbetsplats 
- som levereras till er snabbt, fraktfritt och med
7 års garanti!4

BEHOVSANALYS
Tillsammans tittar vi på ert nuläge och sätter fingret 
på just era behov. Vanligtvis kan vi hitta behoven  
som kanske inte alltid är givna eller synliga från  
början - vilket gör det här steget oerhört viktigt.1

LÖSNING & PRODUKTURVAL
Efter behovsanalysen och vårt omfattande sortiment  
tar vi fram den bäst lämpade lösningen för er arbetsplats.  
Vi vänder och vrider på flera alternativ i varje aspekt  
för att slutligen landa i det som fyller era behov bäst. 3
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Branschledande företag
har valt Gerdmans lösningar

På vägen till fortsatt
expansion och att bli 

ett
miljardföretag har namnstarka släpvagnstillverkaren
Brenderup byggt en ny anläggning med produktion
och kontor i Stigamo strax söder om Jönköping. Med
på tillväxtresan finns Gerdmans Inredning som fick
förtroendet att aktivt medverka i planeringen och
utförandet av bolagets nya kontor. Med en inredning
i vitt, svart och rött, kopplat till färgerna i Brenderups
logotype, har Gerdmans skapat reception, konferensrum
och kontorslandskap samt personalutrymmen, som
borgar för en tilltalande framtid.

Brenderup Group är Skandinaviens ledande släpvagnskon-
cern med starka varumärken som Brenderup, Fogelsta 

Brenderup Rental och Mont Blanc, inom trailers och lastsystem
för privat och yrkesmässigt bruk. Företagsgruppen, med försälj-
ningskontor i nio europeiska länder, omsätter cirka 970 Mkr, har 
fem produktionsenheter
och 580 anställda, varav
hundratalet i Jönköping. 
 – Vi har haft en fantastiskt 
bra försäljningsutveckling 
de senaste åren, konstaterar
vd Stefan Sjöberg. Med den
nya fabriken och kontoret i Jönköping som naturlig logistikbas
har vi gjort investeringar för att stärka vår marknadsposition.
Förutsättningarna för våra medarbetare är bästa tänkbara
med ny utrustning och inredning i fräscha miljöer 
Gerdmans fungerade som helhetsleverantör av inredning till 
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"ETT NÄRA SAMARBETE
BORGADE FÖR BÄSTA
TÄNKBARA INREDNING"
- Maria Hägg, Brenderup

Kontorsutrymmena är ljusa och trivsamma.
Skåpet Chicago skapar rumskänsla samtidigt
som det ger bra förvaring.
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kontor och personalrum i den nya anläggningen. 
 – Vi kände till Gerdmans sedan tidigare, som en kompetent
samarbetspartner och pålitlig leverantör, säger Maria Hägg,
administratör, Brenderup. Under projekttiden fick vi nära
kontakt med Gerdmans representanter, vilket skapade ett
förtroende och en kommunikation som underlättade proces-
sen när det behövde tas nya och snabba beslut. 
 Tillsammans med Gerdmans gjordes en plan utifrån
Brenderups behov och önskemål om att utnyttja lokalernas

ytor på bästa sätt och välja rätt möbler för ändamålen.
En moodboard togs fram ihop med en planritning, som
gav ett positivt slutresultat. 
 – Vi hade i en löpande dialog under hela projektet,
berättar Agneta Falk Ahlgren på Gerdmans. Vi började med
att presentera en helhetstanke kring just inredningen. Vi arbe-
tade primärt med en färgpalett i vitt, svart och rött eftersom
vi vill att möblemanget ska knyta an och harmoniera med
företagets logotype och förstärka den identitet som Brende-
rup vill sammankoppla med sitt nya kontor. 
 – Vid större uppdrag arbetar vi på projektavdelningen
med flera olika delar såsom framtagning av förslag och 
underlag på möbler, kostnadsförslag, beställning, boka in 
montörer och säkerhetsställa leveransen. Det är viktigt för 
oss med uppföljning tillsammans med kunden efter att allt är 
levererat och klart, för att stämma av så att uppdragsgivaren 
känner sig nöjd. Kunden ska känna sig trygg i processen, att vi 
hjälper dem att förverkliga deras önskemål, tankar och idéer. 
Inget projekt är för stort eller för litet, alla våra kunder har 
tillgång till vår expertis och hjälp hon.

Gerdmans har bland annat levererat fåtöljen Oslo till Brenderups 
reception vid företagets nya anläggning utanför Jönköping.

”FÄRGSKALAN BIDRAR
TILL ATT FÖRSTÄRKA
BOLAGETS IDENTITET”
- Agneta Falk Ahlgren, projektsäljare Gerdmans

Skalstolen Laura finns i flera färger och passar
perfekt om man vill kunna stapla stolarna

Personalens lunchrum på Brenderup 
har en stilfull och praktisk inredning. 
Barstolen heter Zafiro.
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”Ny inredning i personalutrymmena
är en investering för medarbetarna”

Rätt produkter, prak-
tiska lösningar och en 

ergonomiskt bättre arbetsmiljö. När en av landets största 
dagligvaruhandlare, Tommy Fransson på ICA Maxi
Stormarknad, Flygstaden i Halmstad, förnyade kontor,
konferens och personalutrymmen, valde han att samar-
beta med Gerdmans. 

– Medarbetarna är vår största tillgång, att satsa på
kvalitetsprodukter, funktionell och tilltalande inredning,
är ett sätt att investera i personalens välbefinnande,
förklarar han.

ICA Maxi Stormarknad på Flygstaden tillhör toppskiktet bland
landets ICA-butiker. Tommy Fransson och hustrun Kristina 
äger och driver verksamheten som har en omsättning på 
cirka 570 Mkr och närmare 250 anställda. 

Kundtillströmningen är stor med cirka 60 000 kunder varje 

vecka, och i kulisserna till den välbesökta stormarknaden finns
både kontor och personalutrymmen, som nyligen byggts om
och anpassats efter behov. 

– Vi är väldigt nöjda med samarbetet med Gerdmans och
investeringen är värd varje krona, säger Tommy Fransson, som
lyft affärsverksamheten och 15-årsjubilerar som ICA-handlare
på Flygstaden. 
 I en projektgrupp tillsammans med Agneta Falk Ahlgren,
projektsäljare på Gerdmans, har behov och förslag diskuterats,
idéer bollats och speciallösningar genomförts. Själva projek-
tet, från planering, leverans och installation med montering
på plats, tog ungefär ett halvår. 

– Samarbetet har varit inspirerande och givande,
Gerdmans visade stort engagemang, förstod våra behov och
hade de produkter och lösningar som vi efterfrågade, säger
Kristina Elmtoft Fransson. 

KUNDCASE / ICA MAXI HALMSTAD

ICA-handlarens kontor har inretts med ett höj- och sänkbart
konferensbord, Atlanta Trend (i förgrunden), och ett 1800 mm
brett och flexibelt skrivbord, Atlanta, med svart stativ och grå skiva.
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Kontoren för ledningsgruppen, butiks- och kassachef, har
fått nya funktionella inredningar med bland annat höj- och
sänkbara skriv- och konferensbord, samt möbler och förva-
ringsskåp, liksom annan utrustning och personliga skåp till
varje medarbetare i de nybyggda omklädningslokalerna.
Totalt handlar det om 340 klädskåp försedda med kodlås,
som installerats av Gerdmans. 
 Exempel på utrustning med funktionalitet och flexibilitet
är whiteboards och blädderblockstavlor på hjul samt höj- och

sänkbara bord. Färgvalen
är smakfulla där förva-
ringsskåp och andra
interiöra detaljer går i
ljusa nyanser i kombina-
tion med antracitgrått. 
– Som medarbetare
känner man förnyad

inspiration och ökad arbetsglädje av att få ett kontor med
ny inredning och funktionella hjälpmedel, tycker butikschef
Anette Bengtsson. 

– Att kunna jobba vid ett höj- och sänkbart skrivbord
känns jättebra och innebär att man kan variera sin arbetsställ-
ning, säger Linda Cronqvist, kassachef. 
 Agneta Falk Ahlgren på Gerdmans har i rollen som projekt-
säljare varit en drivande kraft vid genomförandet av förnyel-

sen av personalutrymmen på ICA Maxi Stormarknad. 
– Det har varit ett mycket inspirerande uppdrag där vi

tillsammans hittat speciallösningar som tilltalar kunden. Varje
projekt är en utmaning där det gäller att erbjuda just de pro-
dukter som passar kunden bäst och det lyckades väldigt bra
hos ICA Maxi, konstaterar hon.

”SATSNINGEN PÅ GOD
MILJÖ ÅT MEDARBETARNA
ÄR VÄRD VARJE KRONA”
- Tommy Fransson, ägare

Agneta Falk Ahlgren (till vänster), projektsäljare på Gerdmans, i givande samtal om 
inredningar med Tommy Fransson, ägare och Kristina Elmtoft Fransson, på ICA 
Maxi Stormarknad, Flygstaden, Halmstad

Linnea Pålsson, kolonial, och Joel Klerkefors, ansvarig för frysprodukter,
är två av de närmare 250 anställda på ICA Maxi som uppskattar den nya
interiören och klädskåpen på deras arbetsplats.

Alla kontorslokaler på ICA Maxi i Halmstad har ett grått och rött färgtema,
som förvaringsskåpet Bisley. Den ergonomiska stolen heter Saturn.




