
Kontorstoler med regulerbare

armlener, sort stoff i høy kvalitet og

med fokus på komfort, holdbarhet

og riktig sittekvalitet. 

Lagerføres : 2-4 dagers leveringstid. 

www.bergenkontor.no

KAMPANJE!

KONTORSTOLER

Den perfekte kontorstolen med flere posisjoner og
innstillinger som gjør at den kan tilpasses brukeren
svært godt. Rygg, sete, lener, høyde, vipp og
motstand – her kan man få det akkurat som man vil.
Stolen leveres som standard i sort ramme/kryss med
sort stoff. Den kan naturligvis trekkes i et hvilket som
helst annet stoff, men pris og leveringstid vil da avvike
fra prislisten, avhengig av stoffet som velges. 
Ta kontakt for tilbud på andre typer stoff/farger. 

R I K T I G
S I T T E S T I L L I NG

• Antall:    1 - 3    stoler      a/kr. 2875,-  
• Antall:    4 - 6    stoler      a/kr. 2795,- 
• Antall:    7 - 15  stoler      a/kr. 2695,-

Lagerføres : 2-4 dagers leveringstid.
Priser oppgitt eks. 25%mva.

KAMPAN J EPR I S ER :

R I NG :  5 5  9 8  1 0  00



Ofte kan det være behov for å skjerme

arbeidsplassen både for lyd og innsyn

enten med en bordskjerm eller med en

skjermvegg. 

Våre bordskjermer og skjermvegger har

de samme stoffene som standard, og da

også samme fargeutvalget. 

Skjerming er nødvendig i både store og

små landskaper der der et flere som

jobber i samme rom.

BORDSKJERMER&

STØYDEMPING

DIN LEVERANDØR AV

KONTORMØBLER OG

UTSTYR I BERGEN OG

OMEGN. 

RESEP S JON  &

SKRANKER

Resepsjonen i en bedrift er som oftest

der kunden blir ønsket velkommen,

der det første bekjentskapet stiftes og

der det første inntrykket gis. 

Om resepsjonen er stor eller liten,

inneholder en arbeidsplass eller brukes

til bestemte oppgaver, så vil man

uansett gi et signal til den besøkende.

VENTEROM  &  

LOUNGE

Vi har et stort utvalg av forskjellige

venteromsmøbler, paller, alene eller i kombinasjon

med andre sittemøbler som gir ekstra plasser i

tillegg til å være dekorativt.

Trenger du møbler til et spesielt rom eller i en

spesiell stil? Spør oss for gode råd og tips. 

.



Bergen Kontor tilbyr og har et

utmerket utvalg møte- og

konferansebord i størrelser fra 1,2 m

til 6,1 m – i skrådd, buet, rund eller

rett form, og hele spekteret fra enkelt

og rimelig til luksuriøst og påkostet.

Vi leverer selvsagt også alt av møbler

du trenger til både konferanse og

møterom.

KONFERANSE  &

MØTEROM

HEV  &  S ENK

MØB LER

Å innrede nytt kontor, eller fornye det kontoret du har,

behøver ikke å koste så mye. Våre kontorserier har et

komplett utvalg for å innrede et praktisk, rommelig,

hyggelig og pent kontor til fornuftige priser. 

Velg i et stort utvalg av hev/senk møbler med

ergonomiske funksjoner som sikrer en riktig

arbeidsstilling i en lang arbeidshverdag. 

Vi klekker ut de beste løsningene for trange eller

vanskelige lokaler, og tilbyr å tegne løsningene inn i reelle

omgivelser i 3D.

BAR  &  

KANT I N EMØB L ER

Et barbord er anvendelig, enten man skal stå,

sitte, ta en kaffekopp, gjøre en kjapp jobb – i en

foaje, i en kaffebar eller på et spiserom. 

Praktisk og enkelt. Spør oss om tips & råd. 



Telefon:   55 98 10 00

Mobil:      900 32 150

E-post:    post@bergenkontor.no

Web:        www.bergenkontor.no

KONTAKT  OSS

MØBLER  T I L  FOA J E -

& VENTEROM

Enzo er utpreget klassisk i formen. Den

vil ta seg like flott ut i en stue som i

offentlige rom. Serien består av 1-seter

og 2,5 seter. 

Den er fast men myk – som gjør sittekomforten

upåklagelig. Den er stram, men avrundet – som ved

hjelp av farge og mønster på trekkingen gjør utseendet

egnet nær sagt overalt. Serien er ofte brukt i hotell-

lounger, foajeer og pause-/hvilerom.

MR .  BOX  L AV  OG  MODUL

Mr.Box Lav og Modul med runde ben er helt lik sofaen med

bøyleben – det er kun bena som er annerledes, og allikevel

har sofaen et helt annet uttrykk.De lave modellene er nette og

smekre, med rette linjer og stram form. En smal spalte

mellom setet og ryggen gjør den også enklere å holde ren.


