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Få ny glæde af dine gamle møbler

VI OMBYGGER DINE MØBLER, SÅ DE PASSER TIL DINE NYE BEHOV
Vi har over 30 års erfaring i nyt inventar og tilpasning af eksisterende 
møbler. 

Længe før nogen talte om miljø, har vi arbejdet med den simple logik, at 
hvis møbler kun kræver nogle justeringer eller del-udskiftninger, giver det 
mening og er sund økonomi.

Alle kan se at miljøet er den store vinder, hvis vi kan lave et direkte gen-
brug, med et minimum af ressourceforbrug. 

Metoden kræver at man har den nødvendige møbeltekniske faglighed, så 
vi også kan stå inde for løsningen og arbejdsmiljøet.

OVERBLIK OG DESIGN
Vores møbel-konsulenter kan uforpligtende skabe overblikket sammen 
med jer, så vi understøtter det design, I ønsker, men også så I hurtigt kan 
få en fornemmelse af økonomien.

Medarbejdernes behov ændrer sig hurtigere og mere markant i dag end 
tidligere og netop derfor er det vigtigt at vælge den rigtige løsning og den 
rigtige samarbejdspartner. 

HOS DC KONTORMØBLER SORTERES REST-PRODUKTER !
Alt sorteres i hovedgrupper; metal bliver smeltet om, bordplader og plast-
produkter adskilles og granuleres til nye produkter. Selv elektriske dele 
kan genbruges, hvis de sorteres korrekt.

PRISEKSEMPEL
Nyt hæve-sænkebord:
Markedspris 4.000 – 4.500 kr. 
Kabelbakke (ca. 400 kr.)
I alt kr. 4.900,–

Fornyelse af hæve-sænkebord:
Ny bordplade (ca. 1.500 kr.) 
Demontering/montering (ca. 500 kr.) 
Genbrug af eksisterende kabelbakke (0 kr.) 
I alt kr. 2.000,–

Muligt tilvalg:
Gammel bordplade til genbrug kr.    195,–

Mulig prisbesparelse i alt kr. 2.900,–
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Har du et velfungerende  
stel men en bordplade, du  
ikke bryder dig om? Hvis kvaliteten 
og stellets vurderede ”levetid” er  
god nok, kan det godt betale sig.



CASE 

ANDRE EKSEMPLER KAN VÆRE:
•  Udskiftning af gaspatron på din kontorstol, hvis 

den er for lav/høj eller bare falder sammen

•  Ny sædepude hvis stoffet er slidt eller ompol-
string af mødestole

•  Montering af skærmvægge på borde, i stedet 
for opbygning af vægge på kontoret

•  Flot, ny topplade på eksisterende reoler/skabe, 
hvis de er blevet slidte og ridsede.

HERUNDER KAN DU LÆSE OM EN AF VORES OMBYGNINGSOPGAVER
Vores kunde ønskede en ny indretning af storrumskontoret, så det blev 
mere strømlinet og optimeret i forhold til størrelsen af borde til personalets 
forskellige opgaver.

I stedet for blot at levere komplette og nye borde, fandt vi hurtigt ud af, 
at vi med fordel kunne genanvende 18 ud af 19 hæve-sænkestel og blot 
montere nye bordplader.

Dette betød, at opgaven var en væsentligt mindre investering end for-
ventet. Besparelsen medførte, at kunden også ønskede at investere i en 
ekstra god bordlampe til hver medarbejder, ligesom der under hvert bord 
blev monteret en bordskuffe til opbevaring af de ting, man ellers bare ville 
have liggende og flyde ved fyraften.

Vores indretning af kontoret gjorde det muligt, at alle kabler kunne bindes 
op og føres frem til bordene, så der fremover ikke er unødigt ledningsrod.
De gamle bordplader er afleveret på miljøstation, for genanvendelse til nye 
træprodukter.

Resultatet er møbelfagligt blevet rigtig godt, kunden er tilfreds, brugerne 
har fået en nemmere hverdag – TILMED har vi sparet miljøet for masse 
unødige ressourcer.
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Miljø på den nemme måde

FOKUS PÅ GOD KVALITET OG SERVICE TIL FAIR PRISER
Vores vigtigste motto er, at vi altid skal kunne lægge navn til det arbejde, 
vi udfører – så begge parter bliver tilfredse. Sådan har det været siden 
starten af 1989. 

MILJØBEVIDST LEVERANDØR AF DANSKPRODUCERET INVENTAR.
DC Kontormøbler A/S bruger danske møbelfabrikker, som giver en bred 
vifte af løsninger med standardinventar, men også de dele vi skal bruge 
til opgradering af eksisterende møbler og inventar. Danmark har en stor 
møbelkompetence, som vi kender indgående gennem 30 år.

MØBEL- OG INVENTARLABORATORIUM I KØBENHAVN
Besøg vores 400 m2 showroom i København, hvor vi kan inspirere dig med 
løsninger, materialer og dimensioner, så du kan være helt tryg ved den 
løsning vi tilbyder dig.

DYGTIGE MONTØRER OG AFTALT TID
Vi laver altid en plan som passer ind i jeres hverdag og dermed sikrer et 
minimum af gene i jeres medarbejderes produktivitet. 

Vores montører forstår at arbejde diskret og punktligt, så alle får en god 
oplevelse.
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Vi har et af Københavns største 
showrooms for kontormøbler.  
400 m2 står til rådighed  
– bare kig ind!


