Tønsberg – Sandefjord – Oslo – Bergen – Hamar – Hønefoss - Ålesund - Trondheim

Office24 og Økonomiforbundet har inngått en avtale om
levering av forbruksmateriell til kontoret.
Da vil du som medlem av Økonomiforbundet få de beste betingelser på
levering av forbruksmateriell til kontoret.
Office24 er en av de største norskeide aktørene i Norge innenfor kontor og
datarekvisita, kontormaskiner, kontormøbler, kontorrekvisita, firmagaver og
profileringsartikler. Selskapet har dyktige medarbeidere med bred kompetanse og
lang erfaring innenfor sin bransje. Våre kunder er alt fra små og mellomstore
bedrifter til store bedrifter. Vi leverer både til det private næringsliv og til offentlig
sektor. Vi har salgskontorer i Tønsberg, Hamar, Hønefoss, Sandefjord, Oslo, og
Bergen - og leverer varer til bedriftsmarkedet i hele Norge.
Vi er din leverandør av en enklere kontorhverdag, og tilbyr løsninger som er tilpasset deg
som kunde:
• Oppfølging fra fast kontaktperson
• Rekvisitaskap / lager som Office24 fyller på til avtalte tider
• Netthandel for kontor og forbruksmateriell, se vår nettside office24.no
• Netthandel for firmagaver og profileringsartikler, se vår nettside office24profil.no
• Kundesenter – du kontakter oss når du har behov for varer:
• Kundesenter telefon 33 30 90 00
• kundesenter@office24.no

Office24Profil er medeier i Gosh! kjeden som er den største leverandøren i Norge av
profileringsartikler, gaveartikler, profilklær og arbeidsklær. Office Profil har sin egen
webside med mer informasjon om profilvirksomheten office24profil.no
Ta kontakt med oss for en hyggelig prat om innkjøp av forbruksmateriell til kontoret.

Anne-Cath Ovenstad
Regionssjef Innlandet
Tlf 95789394
ao@office24.no

Din leverandør av en enklere kontorhverdag
Kundesenter Office24

Tlf: 33 30 90 00

kundesenter@office24.no

Tønsberg – Sandefjord – Oslo – Bergen – Hamar – Hønefoss - Ålesund - Trondheim

Forbruksmateriell
Alt du trenger til kontoret. Vi tilbyr kontorrekvisita fra kjente
merkevarer, kontorpapir, arkivmateriell, skrivesaker,
datarekvisita og smårekvisita. Vi tilbyr en netthandel på vårt
totale sortiment av kontor og datarekvisita – og varene
leveres direkte til deres lokasjon. Se her for å se
produktutvalget i netthandelen: office24.emo.no/web
Kontorinnredning
En god arbeidsplass skaper trivsel og økt effektivitet. De
ansatte har ofte ulike behov, og det er viktig med muligheter
for individuelle tilpasninger. Vi tilbyr en rekke løsninger som
gir god kapasitet, fleksibilitet og plassutnyttelse. Vi har
mange løsninger for arbeidsplasser og et stort utvalg
kontorstoler. Vi tilbyr også alt av møbler til møte og
konferanserom, sofaer og sittegrupper, oppbevaring,
resepsjon og skranke.
Kaffe og vann
God kaffe på kontoret er kjempeviktig for trivselen? Office24
er forhandler av kaffe -og vannmaskiner. Dette er solide
produkter med høy kapasitet som er enkle å rengjøre og
vedlikeholde. Perfekt til kontoret, møterommet eller
kjøkkenkroken. Vi har modeller både innenfor vannmaskiner
og kaffemaskiner som passer alle behov.
Print og dokumentbehandling
Vi leverer her et stort utvalg printere, tilpasset alt fra mindre
A4 til hjemmekontor til A3 egnet for in–house
produksjonsprinting med et stort utvalg av etterbehandlings
muligheter.
Smittevern
Vi leverer ett bredt utvalg av smittevernsprodukter. Vi har
tilgjengelig for rask levering desinfeksjon, smittefrakker,
munnbind, hansker og rengjøring.
Profilering, firmaklær og gaveartikler
Office24profil er en del av Office24 AS, samt medlem og
medeier i Gosh- kjeden som er Norges største kjede i gave
og profilbransjen. Office24profil tilbyr et bredt spekter av
gave og profileringsartikler og har lang erfaring i bransjen.
Se her for produktutvalget på profil, klær og gave:
office24profil.no

Din leverandør av en enklere kontorhverdag
Kundesenter Office24

Tlf: 33 30 90 00

kundesenter@office24.no

