Du vet väl att LRF Samköp har ett avtal
med AJ Produkter som ger er 22%
på hela vårt sortiment*.
Fri frakt.

Från vision till verklighet
Professionell inredningshjälp
för kontor och lager
Vill du skapa en arbetsmiljö som både optimerar lokalens
förutsättningar och får dina medarbetare att trivas och må bra?
Vi på AJ produkter är experter på att ta fram inredningslösningar som uppnår allt detta – och ser fram emot att få
hjälpa även dig.

*Gäller ordinarie sortiment och går ej att kombinera med andra erbjudanden.

Både små och
stora projekt
Behöver du inspiration, goda råd eller praktisk hjälp med
ett inredningsprojekt på kontoret eller lagret? Oavsett
vad det gäller är det många beslut som ska fattas
och många avväganden som ska göras. Allt det
kan AJ Produkters projektförsäljning hjälpa
dig med.
Att inreda en arbetsplats är ett stort ansvar. Då kan
det vara det skönt att ha vårt team av kundansvariga,
inredningsarkitekter, projektingenjörer, logistiker och
montörer att luta sig emot. Vi stöttar dig från planeringsstadiet tills det är dags att flytta in – och det oavsett om
det gäller en enskild arbetsyta på kontoret eller en helhetslösning för ditt lager. Inget är för smått eller för stort när
du vänder dig till oss. Tips till dig som anlitar egen arkitekt är
att delar av vårt sortiment såsom skrivbord och klädskåp finns
tillgängligt på BIM Objects.

Rådgivning &
ritningsförslag helt
kostnadsfritt

Vi tänker framåt – och på allt
Många tänker här och nu när de inreder sina lokaler. Vi tänker längre än så
och tar även in framtida, möjliga förändringar i planerna så att inredningen
blir hållbar över tid. Därutöver är vi duktiga på färg och form, och lägger förstås stor vikt vid de funktionella bitarna, såsom logistikflöden och ergonomi.
Dessutom ser vi till att hela projektet blir klart i tid.
Vi hjälper dig med allt från smådelslager till volymlager, genomtänkta
kontorslandskap, funktionella möten och inbjudande umgängesytor.
Hela företaget!

Steg för steg till lösningen
Vår projektförsäljning har två mål: Att ge dig en optimal
inredningslösning utifrån dina behov och att göra hela
processen så lätt som möjligt för dig. Därför bistår vi dig
hela vägen från planering till inflyttning – allt enligt vår
inarbetade projektmodell.
Efter att ha besökt dig på plats gör vi
en grundlig analys av förutsättningar,
behov och önskemål. Hur stort kan
skrivbordet vara utan att det känns
trångt? Vilken typ av förvaringslösning
passar din verksamhet bäst? Och hur
gör vi med ljudnivån? Frågorna är
många – och svaren visar vi i form av
ett inredningsförslag i 3D-miljö som
tydligt illustrerar hur lokalens ytor kan
disponeras optimalt.

Arbetsgången följer vår projektmodell,
som är en trygghet både för dig och
oss. Vi går igenom förslaget tillsammans och gör korrigeringar både vad
gäller planlösning och produktval tills
du är nöjd. De följande stegen i processen handlar om produktbeställning,
leveransuppföljning och montering
på plats. Och eftersom vi ansvarar för
helheten, behöver du bara ställa in dig
på ett lyckat slutresultat.

Nio steg för nöjda kunder
1. Dagens situation – kravspecifikation
2. När ska den nya lösningen vara på plats?
3. Eventuella förarbeten
4. Test & produktval
5. Genomgång av förslag
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6. Lösning, priser och kommersiella villkor
7. Beslutsdatum
8. Leverans
9. Utvärdering

En optimal lösning för din arbetsplats
Genom vår projektförsäljning får du tillgång till
ett dedikerat team av experter som hjälper dig att
se möjligheter och gör allt för att du ska få en

optimal lösning utifrån dina behov. Helt kostnadsfritt. Låter det bra? Ring oss och berätta vad du
vill uppnå, så är lösningen ett steg närmare.

Inredningslösningar
Annika Wernqvist

Niclas Björk

Stockholm - Södra
0722-42 62 74
annika.wernqvist@ajprodukter.se

Stockholm - Norra
0725-44 89 47
niclas.bjork@ajprodukter.se

Helena Thelander

Philip Götesson

Haland/Skåne
0702-24 37 58
helena.thelander@ajprodukter.se

Västra Götaland
0706-10 06 80
philip.gotesson@ajprodukter.se

Camilla Strandgård

AJ Produkter en helhetsleverantör
Brett sortiment
Vårt sortiment och vår kunskap sträcker sig från kontoret till verkstaden och vidare till lagret. Det betyder
att du kan hitta det mesta du behöver för att förbättra
din arbetsmiljö hos oss.

Egen tillverkning
Vi utvecklar en stor del av vårt sortiment själva. Med
design, produktutveckling och tillverkning i egen regi
har vi koll på hela processen, från behovsanalys till
leverans.

Hög produktkvalitet

Centrala Stockholm
0730-966082
camilla.strandgård@ajprodukter.se

Med vårt breda utbud av prisvärda kvalitetsprodukter
kan vi både främja den enskilde medarbetarens välmående och göra underverk för arbetsmiljön i stort.

Lagerlösningar
Johan Elamsson

Rickard Larsson

Väst
0702-95 25 06
Johan.Elamsson@ajprodukter.se

Syd
0730-64 67 59
Rickard.Larsson@ajprodukter.se

Robert Morell
Stockholm, Mälardalen, Norr
0767-76 94 74
robert.morell@ajprodukter.se

För mer information om hur vi kan hjälpa dig
– kontakta oss direkt:
Tel: 035-180 000 • E-mail: offert@ajprodukter.se • Läs mer på: ajprodukter.se

ajprodukter.se

