
Gilltig vecka 3–9

Nyheterna 
som lyfter 
ditt hemma-
kontor!

Priserna kan ej kombineras med andra rabatter eller avtal. Priser gäller per styck vid hel 
förpackning om inget annat anges. Moms tillkommer. Lokala avvikelser kan förekomma. 
Med reservation för slutförsäljning och tryckfel.



HEMMAKONTORET

Belysning Diva LED
Skrivbordslampa med högeffektiv 7W LED-belysning.
Touchströmbrytaren kan ställa in ljusintensiteten i fyra nivåer men 
även justera belysningsfärgen i tre nivåer för arbete, läsning eller 
vila. Armlängd: 42 cm, lamphuvud: 41 cm. 2 års garanti.
Art.nr   
400124560

Diva

995:-

Qi-laddare

USB-uttag

Belysning Unilux Nelly LED
Flyttbar lampa med kraftfull LED-belysning på 400 lumen,
sju timmars batteritid och trådlösa funktioner. Laddas med
kabel via USB-port. Touchströmbrytare som varierar ljusfärgen
och ljusintensiteten. Armlängd: 35 cm, lamphuvud: 13 cm. 2 års garanti.
Art.nr   
400124483

Unilux Nelly

389:-

Batteridriven!

Dålig belysning gör 
dig trött!

Kontorsstol Luxemburg
En bekväm stol med stilren design. Rikligt med stoppning i sits. Höj- 
och sänkbar sitthöjd, justerbar gunga och ryggstöd i Mesh som andas. 
Utan armstöd passar den även väl i mötesrummet. Frakt tillkommer.
Art.nr   
3140

Luxemburg

1995:-



HEMMAKONTORET

Kulpenna Pilot Frixion Point Clicker
Raderbar penna med klickmekanism. Kulbredd 0,5 
mm. Kulan i spetsen kan tack vare små gropar i kulan, 
röra sig jämt över pappret för en silkeslen upplevelse. 
Set om svart, blå, röd och mörkblå penna.
Art.nr   
571971

Raderbara 
pennor!

Anteckningsböcker Leitz Cosy Soft Touch
Inbundna sidor av hög kvalitet och ett mjukt laminerat, reptåligt 
hårt omslag för styrka och hållbarhet. 80 linjerade ark. 90 g 
syrafritt papper med hög opacitet. A5-format. 
Art.nr   
44810019 Gul
44810061 Blå
44810089 Grå

Leitz Cosy Soft Touch

119:- Memotavla Leitz Cosy
Glastavla för skrivbordet som är idealiskt för anteckningar eller för att 
skriva ned meddelanden och påminnelser. Yta av härdat säkerhetsglas 
med mycket hög raderbarhet och hög motståndskraft mot bläckfläckar, 
pennmärken och repor. Inkl. penna. Mått: 15 x 38 cm.
Art.nr  
52690019 Gul 
52690061 Blå 
52690089  Grå  

Memotavla Leitz Cosy

199:-

Bärbar förvaringslåda Leitz Cosy
Förvaringslåda som kan användas på skrivbor-
det eller som förvaring i mötesrum, kontor, hem. 
Förvara pappersarbete och din surfplatta eller andra 
tillbehör. Robust aluminiumförstärkt handtag. Mått: 
214 x 196 x 367 mm.
Art.nr  
61250019 Gul 
61250061 Blå 
61250089  Grå  

Förvaringslåda Leitz Cosy

289:-
Pilot Frixion Point Clicker

99:-

Leitz Cozy – gör ditt hemmakontor 
mysigare

För fler Leitz 
Cozy-produkter, 
se vår katalog 
eller webb



HEMMAKONTORET

Monitorarm Kensington SmartFit
Monitorarm som är roterbar 180 grader. 90 graders 
lutnings-justering. Gasfjädring gör att armen enkelt 
justeras i höjdled med ett enhandsgrepp. För moni-
torer 13–32''. Max 9 kg/arm.
Art.nr   
K55470EU    

Dammsugare/golvtvätt Nilfisk Combi 
Washer
Håll rent och fräscht genom att dammsuga och tvätta klinker- 
och hårda trägolv i ett och samma moment.  Spara tid utan att 
kompromissa med renligheten eller hygienen genom att avlägs-
na våt och torr smuts samtidigt. 7 m kabel.
Art.nr   
128390053   

Dammsugare Nilfisk Select
Konstruerad med miljön och dig i åtanke. 
Allergifilter, bra rengöringsprestanda och lätt att 
använda, vilket gör den till en fantastisk dammsu-
gare och sätter en ny standard inom rengöringstek-
niken. HEPA 13-filter. 450 watt. 8 m kabel.
Art.nr   
128390115   

Kensington SmartFit

895:-

Nilfisk Combi Washer

1595:-
Nilfisk Select

1695:-

Frigör plats på skrivbordet med en monitorarm!

Dammsuger och 
tvättar golven i 
ett och samma 
moment



HEMMAKONTORET

Sun-Flex Easydesk Elite

2895:-

Sitt/ståbord Sun-Flex Easydesk Pro
Ett bord som passar utmärkt för kontoret, hemmakontoret, 
skolan och aktivitetsbaserade arbetsplatser. Manuellt höj- och 
sänkbart (78–108 cm) med gasfjäder, alltså helt utan vev eller 
elsladd. Bordsskiva: 60 x 52 cm. Den unika konstruktionen på 
bordsskivan gör det möjligt att vinkla skivan 0-30°. Bordet kan 
vikas ihop för enkel förvaring. Frakt tillkommer.
Art.nr  
600708  

Sun-Flex Easydesk Pro

1895:-
Balansstol Sun-Flex Active
Stimulerar den s.k. coremuskelaturen. Detta ger dig 
ett aktivt sittande vilket främjar din hälsa på flera 
sätt. Du bygger upp din muskulatur helt naturligt och 
ökar din blodcirkulation. En aktiv stol lindrar ryggbe-
svär, ger bättre hållning och stärker kroppen. Höjd: 
62–71 cm. Sits: Ø 31 cm. Frakt tillkommer.
Art.nr   
250200  

Sun-Flex Active

1795:-

Ståmatta Sun-Flex StandMat Textile
En smart, modern funktionsmatta som ger optimal avlast-
ning för rygg, ben och fötter. Kan användas med eller 
utan skor. Slitstark yta av textil i polypropylen och mjuk, 
avlastande kärna i polyuretan. 100% fri från PVC och fta-
later. Öljett för upphängning. Mått: 78 x 55 cm. 
Art.nr  
455700 Ståmatta 695:00
455110 Mattkrok 119:00

Sun-Flex StandMat Textile

695:-

Kompakt elbord, 
perfekt för 
hemmakontoret!

Höj- och 
sänkbart bord 
med app-
kontroll!

Håller dig 
naturligt aktiv!

Sitt/ståbord Sun-Flex Easydesk Elite
Ett elektriskt höj- och sänkbart bord som levereras delsvis 
förmonterat i ett paket. Tack vara kombinationen av både 
app-styrning och/eller manöverpanel med minnesfunktioner 
och förinställningar justerar du ditt arbetsbord precis som du 
vill. Höjdjustering: 71–119 cm. Bordsskiva: 120 x 60 x 1,5 cm. 
Frakt tillkommer.
Art.nr  
610703 Vit 
610803 Svart 



HEMMAKONTORET

Stålflaska JobOut 
Vakuumisolerad vattenflaska gjord av högklassigt 
rostfritt stål. Håller din dryck kall upp till 24 timmar 
och varm upp till 12 timmar. Tätslutande skruvkork. 
50 cl.
Art.nr  
93165400 Jungle 
93166900 Zebra
93167100 Wave 

Stålflaska JobOut

129:-

Portabelt bord JobOut
Lättviktigt och stilrent höj- och sänkbart bord som på ett flexibelt 
sätt ger möjlighet att både sitta och stå vid bord som inte är 
justerbara höjdledes. Armstödet framtill ger en bekväm avlast-
ning för handleder och armar. Bordsskiva av tåligt laminat. 
Justerbart i 5 lägen, 75 mm (ihopfällt), 210, 280, 330 och 380 
mm. Mått: 60 x 41 x 7,5–38 cm.
Art.nr  
93167600  

Portabelt bord JobOut

995:-

Balanskudde Design JobOut 
Förbättrar balansen och ger en omedelbart 
bättre sitthållning. Perfekt att placera på en stol 
för ökad blodcirkulation, styrka i bålmuskulatur 
samt minskad smärta och stelhet i rygg. Mått: 
33 cm x 5,3 cm. Ljusgrått filttyg.
Art.nr  
93164200  

Balanskudde Design JobOut

350:-

Massagekrok JobOut
Formen på massagekroken gör det enkelt att 
applicera tryck på svåråtkomliga delar av ryggen. 
Massagekulan hjälper till att stimulera musklerna på 
djupet vilket ger energi, ökad blodcirkulation samt 
minskar värk och muskelspänningar. 
Art.nr  
93167900  

Massagekrok JobOut

150:-

Zebra

Wave

Jungle


