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Simplicitet
At købe kontormøbler skal ikke være besværligt 
og tidskrævende. Det skal være simpelt og enkelt. 
Vi garanterer, at det ikke tager mere end 5 minut-
ter at bestille dine kontormøbler, der er ingen kø, 
når du skal have dem udleveret.
Skulle du fortryde, tager vi med glæde møblerne 
tilbage eller bytter dem til andre – det er vigtigt for 
os, at du får de rigtige møbler.



Hvorfor kan Office2go 
være 30-50 % billigere  
end andre møbelforhandlere

Jacob Holm  
Salg og kundeservice 
Mobil 24 42 11 32

Sergej Radmer
Salg og kundeservice
Mobil 27 62 82 05

kenneth larsen
Salg og kundeservice
Mobil 71 99 34 67

Mandag-Fredag 10-16 
Lørdag 9-13

 
Vandtårnsvej 62 
2860 Søborg

 
Tlf. 88 82 70 05
Mail info@office2go.dk
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Vi har
• ingen dyre omkostninger til stort showroom

• ingen dyre omkostninger til markedsføringsmateriale

• ingen dyre administrationsomkostninger

• ingen dyre lageromkostninger

 vi lover 
• danske og tyske møbler til markedets laveste priser

• dag til dag levering

• branchens bedste service – ligger nr. 1 på  ’s liste.

• enkle løsninger, så du skal bruge minimal tid at finde dine møbler
• køb via nettet eller kontakt os for hjælp til at finde de rigtige møbler



sort  Stabil MDF bordplade i sort Linoleum  
overflade med affaset kant og flot matlook.

grå  Stabil MDF bordplade i antracit laminat over-
flade med  affaset kant og  flot matlook

hvid   stabil mdf bordplade i 
hvid laminat, med affaset kant, 
der gør bordet let at se på. 

Detaljerne med kromlåg ved 
ledningshul giver et flot final 
touch på disse bordplader.

Enkelt og stilrent design
på stel og bordplader.

Herunder: Solide ben i flot design
der ligger langt fra normen af billige 
kontormøbler. Her får man virkeligt 
valuta for pengene.

Meget stabilt hæve-/sænkestel, uden generende 
tværstang som mange billige borde har. Det gør, at 
man undgår at støde knæet og har fuld bevægelses-
frihed. Stellet kan bære 100 kg.

Diskret knap til at styre højden 
på hæve/sænke bordet.



Skriveborde m/elektronisk  

hæve-/sænke funktion 4-5
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hæve-/sænke Skriveborde                       

og et utal af muligheder 6-7



kontorstole af høj kvalitet   

- så sidder du godt! 14-15
KROM STEL  Sort Decor laminat bordplade.



Skriveborde m/elektronisk   

hæve-/sænke funktion      8-9

Kontormøbler til Danmarks skarpeste priser

Kontormøbler til Danmarks skarpeste priser

Super lækkert el hæve/-sænkebord fra danske FUMAC. 
Bordet udmærker sig ved at være super stabilt uden at 
have en generende tværstang i knæhøjde. 

Tværstang er ikke nødvendigt i dette bord, da bordet har 
en kraftig tværramme oppe under bordpladen. Denne er 
tilmed fleksibel og kan reguleres til bordplader fra 140 – 
220 cm. 

Fordelen er at du kun skal skifte bordpladen hvis du 
ønsker en anden størrelse skrivebord. Der sidder 2 stk 
tyske kvalitetsmotorer, der sikrer en løfteevne på over 
100 kg. 

Med det elektroniske hæve-/sænke stel følger en elegant 
betjeningsenhed.

ALU, SORT, HVIDT STEL / BORDPLADER DECOR LAMINAT 140 cm 160 cm 180 cm 180 cm
med bue

Hvid 3.600,- DKK 3.600,- DKK 3.650,- DKK 3.700,- DKK

Sort 3.650,- DKK 3.650,- DKK 3.700,- DKK 3.750,- DKK

Ahorn 3.600,- DKK 3.650,- DKK 3.700,- DKK

Bordplader laminat eller linoleum 4.395,- DKK 4.395,- DKK 4.395,- DKK

KROM STEL / BORDPLADER DECOR LAMINAT 140 cm 160 cm 180 cm 180 cm
med bue

Hvid 4.390,- DKK 4.394,- DKK 4.456,- DKK 4.561,- DKK

Sort 4.350,- DKK 4.350,- DKK 4.400,- DKK 4.450,- DKK

Ahorn 4.300,- DKK 4.350,- DKK 4.400,- DKK

Bordplader laminat eller linoleum 5.095,- DKK 5.095,- DKK 5.095,- DKK 5.095,- DKK

 

GRÅ/ALU SORT HVID KROM

EL-HÆVE SÆNKESTEL UDEN BORDPLADE 3.100,- DKK 3.100,- DKK 3.100,- DKK 3.800,- DKK

Alle priser er ekskl. moms





Hæve- /sænke skriveborde behøver 

ikke at koste en formue 10-11



kontorstole af høj kvalitet   

- så sidder du godt! 14-15
hvidt  STEL  Hvid Decor laminat bordplade med bue.



Hæve- /sænke skriveborde   

behøver ikke at koste en formue      12-13
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El hæve/-sænkebord fra danske FUMAC. Her får du god 
kvalitet, uden at det skal koste en formue.

Bordet udmærker sig ved at være super stabilt uden at 
have en generende tværstang i knæhøjde. 

Tværstang er ikke nødvendigt i dette bord, da bordet har 
en kraftig tværramme oppe under bordpladen. 

Denne er tilmed fleksibel og kan reguleres til bordplader 
fra 140 – 200 cm. Fordelen er at du kun skal skifte bord-
pladen, hvis du ønsker en anden størrelse skrivebord. 

Løfteevne 60 kg.

ALU, SORT, HVIDT STEL / BORDPLADER DECOR LAMINAT 140 cm 160 cm 180 cm 180 cm
med bue

Hvid 2.900,- DKK 2.900,- DKK 2.950,- DKK 3.000,- DKK

Sort 2.950,- DKK 2.950,- DKK 3.000,- DKK 3.050,- DKK

Ahorn 2.900,- DKK 2.950,- DKK 3.000,- DKK

Bordplader laminat eller linoleum 3.695,- DKK 3.695,- DKK 3.695,- DKK

GRÅ/ALU SORT HVID

EL-HÆVE SÆNKESTEL UDEN BORDPLADE 2.400,- DKK 2.400,- DKK 2.400,- DKK

Alle priser er ekskl. moms





Skriveborde m/framestel i et  

utal af varianter 14-15
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frame Skriveborde  

m/manuel højdejustering 

Elegant skrivebord med manuel indstilling af højde. Kan 
indstilles i højden 70 – 85 cm, der sikrer at alle kan finde 
den korrekte skrivebordshøjde. 

Rammen sikrer et meget stabilt bord og de 2 medfølgen-
de tværgsarg sikrer stabilitet og forhindrer bordpaden i 
at bue.

Stel fås i farverne grå(alu), sort og hvide bordplader 
findes i utallige farver og overflader. Skrivebordet er 80 
cm dybt og 140, 160 eller 180 cm langt.
 
Se de næste par sider for inspiration. 

16-17

FRAMESTEL MED BORDPLADER I DECOR LAMINAT 140 cm 160 cm 180 cm 180 cm
med bue

Hvid 1.850,- DKK 1.850,- DKK 1.900,- DKK 1.950,- DKK

Sort 1.900,- DKK 1.900,- DKK 1.950,- DKK 2.000,- DKK

Ahorn 1.850,- DKK 1.900,- DKK 1.950,- DKK

 
 
 
 

EL-HÆVE SÆNKESTEL UDEN BORDPLADE GRÅ/ALU SORT HVID

1.350,- DKK 1.350,-DKK 1.350,- DKK

                                                                                                                                          Alle priser er ekskl. moms





frame

 Skrivebord

med manuel

højdejustering





kontorstole med lændestøtte  

vip, rul & svaj 16-17



kontorstole med lændestøtte  

vip, rul & svaj 22-23



sid 
godt!

Vores stole kommer fra Interstuhl, Tysklands 
næststørste kontorstoleproducent. Vi har be-
vidst valgt et enkelt sortiment af kontorstole 
til fornuftige priser og vi har helt sikkert én, 
der passer til dig. Om du sidder 1 time eller 
hele dagen, har vi stolen der passer og alle 
stole kan fås med armlæn. Bløde hjul kan til-
vælges alle stole og er en fordel hvis du har 
et hårdt gulv.

Alle stole lagerføres og kan afprøves i vores 
showroom. Stolene kan afhentes i show-
roomet eller sendes med posten.











kom
& prøv!



kontorstole med lændestøtte  

vip, rul & svaj 28-29





mødeborde  

mødestole 30-31

behagelige

møder



Bi-regulette stol
En relancering af Interstuhls 
legendariske stol fra 1962.  
En designmæssig nydelse,  
der tager en tilbage til en  
legendarisk tid.

1.375,- DKK 
ekskl. moms

Whisper
En meget elegant konference-
stol. Kan fås i mange 
forskellige overflader. Med eller 
uden polster og armlæn.

FRA 875,- DKK 
ekskl. moms

Aktiva
En enkel kantinestol i plast 
sæde og krom ben, der er let i sit 
udtryk og nem at holde

Pris 675,00 DKK  
ekskl. moms

Younico
En simpel stabelstol i sort plast 
og krom ben, der er let i sit 
udtryk og nem at holde.Fås med 
eller uden polster.

FRA 595,- DKK 
ekskl. moms

Milano
En flot konference- eller 
gæstestol. grå eller sorte ben og 
skallen er i træ i flere farver. Sto-
len er produceret i Danmark og 
findes i træ og fås i flere forskel-
lige materialer og farver. Passer 
godt til alle borde.

1.775,- DKK 
ekskl. moms



frame mødeborde  

& mødestole 32-33
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Skrivebordslamper  

og gulvlamper 34-35

godt
lys



Vi har mange forskellige varianter lige 
fra klasiske arkitektlamper til krombe-
lagte lamper. Skal dine lamper altid 
være sorte eller hvide? Leg med farver 
og former og sæt lidt kulør på kontoret.

Hos Office2go har vi kun enkle 
og elegante lampeløsninger.

husk led pæren, – sparepæren  som ikke skal varme op!



godt
lys



Skrivebordslamper  

i mange stilarter 36-37



Fantastisk service, kort  
levering og super kvalitet!

Vurdering på Trustpilot, fra kunden Mikkel: 
Office2Go har en fantastisk leveringstid på 3 timer i Københavnsområdet. 

Deres generelle service er i top og kvaliteten af bordene er fantastisk. 
Det tager lidt tid at samle bordene, men de er solide og der er rigtig god vejledning med!

Vi er stolte af vores kunders vurderinger af os - se mere på   TrustPilot!
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