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Vår vision.  
Med denna prislista vill vi på inoff bidra till att möbler som utgått från vårt sortiment kommer till användning. Genom att erbjuda dessa pro-
dukter till väsentligt rabatterade bruttopriser hoppas vi att produkterna bidra till prisvärda lösningar, ibland kanske istället för nytillverkning. I 
vissa fall kan nytapetsering ske men i sitt grundutförande är produkterna redan tillverkade och på vårt lager. I de fall produkterna till slut ändå 
inte säljs så är det vanligt att vi skänker produkterna till organisationer som ser till att de fyller ett gott syfte. 

Vårt hållbarhetsarbete.  
För inoff är det centralt att arbeta för ökad hållbarhet. Vi är överty-
gade om att såväl mindre som större insatser för ökad ekonomisk, 
ekologisk och social hållbarhet är viktiga för vår och kommande ge-
nerationer. Av denna anledning är hållbarhet ett centralt begrepp
inom allt från vår design- och produktutvecklingsprocess till tiden ef-
ter att våra produkter har levererats.

Med utgångspunkt i Möbelfakta ska du som kund känna en trygg-
het kring våra produkter. Vi genomför ständig produktutveckling
och testar löpande våra produkter enligt gällande EN-standarder.

inoff är stolta över att ha varit certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), 
ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö) i snart 20 år. Arbetet 
med dessa ledningssystem sker kontinuerligt och utvärderas årligen 
av tredje part.

Vårt engagemang inom social hållbarhet är stort och vi brinner för
att försöka inspirera andra att vi tillsammans kan åstadkomma 
mycket för varandra, i synnerhet för utsatta individer och grupper 
i vårt samhälle som behöver det extra mycket. Vi involverar oss i 
olika engagemang som befrämjar kunskapsspridning, som sätter 
fokus på skillnader i vårt samhälle samt som ökar möjligheterna för 
individer och grupper till ett mer jämställt liv. Tillsammans skapar vi 
social hållbarhet. 

Cirkuläritet och återbruk.
Tillsammans med er vill vi ta ansvar för cirkulära möbelflöden. Vi 
ber er därför att kontakta oss när ni har inoff-produkter som behö-
ver rustas upp för att få dem att kännas som nya eller när ni ser en 
möjlighet att underhålla eller anpassa befintliga möbler efter era 
kunders växlande behov. Tillsammans med er diskuterar vi gärna 
fram lösningar som innebär att befintliga produkter, kompletta el-
ler delar, kan tas om hand och komma till användning, återbrukas 
eller renoveras, snarare än att slängas och köpa nytt. Det kan ex-
empelvis handla om:
• Omlackering av benstativ till sittmöbler eller bord.
• Omklädsel av beklädda delar till sittmöbler.
• Utbyte av del av produkt, exempelvis sittskal, dynor eller arm-
stödsskydd.
I årets ordinarie prislista finner ni en särskild symbol som visar om 
produkten helt eller delvis kan renoveras eller återbrukas. Ta kon-
takt med oss för möjliga alternativ för just din produkt. Tillsammans 
skapar vi cirkulära flöden.

Ni kan också läsa mer om vårt arbete med hållbarhet, Möbelfak-
ta, ISO och liknande insatser på inoff.se.
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be inoff - belysa, bevara, bespara.
Begreppet be inoff – belysa, bevara, bespara är inoff’s sätt att uppmärksamma vårt arbete kring cirkuläritet, miljömedvetenhet och 
minskat svinn. Vi belyser ämnet för att öka medvetenheten kring vårt ansvar för en hållbar framtid. Vi tar ansvar för att bevara vår miljö 
och våra möbler. Produkter som har utgått, provprodukter eller möbler som på annat sätt inte kan säljas i vårt vanliga sortiment ska få 
leva vidare. Vi besparar inte bara miljön, vi erbjuder även möbler till väsentligt reducerade priser! Hållbarhetsarbetet är ständigt pågå-
ende och även föränderligt med olika fokus, inriktningar och prioriteringar. För inoff är beinoff en viktig del i detta arbete.

Produkten lagerhålls och finns normalt för omgående leve-
rans. Utförande i kundtyg eller kundbets av produkter som 
markerats med        lagerhålls emellertid ej. Se även sida 88.  

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel avseende priser och produktinformation. 
Bilder är vägledande för produktens utseende och avvikelser från aktuellt utfö-
rande kan förekomma.
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Flertalet av våra produkter finns för användning och ned-
laddning på bimobject.com. 

På inoff.se finner ni ytterligare produktinformation, pro-
duktblad, bilder och CAD-filer på våra produkter. Finns 
det någon produkt eller information som ni inte finner på 
vår hemsida, var vänlig kontakta oss på +46(0)451-775360. 

      Levereras monterad.
                                                                                                   
           För produkten lämnas 5 års garanti för fabrikationsfel.

     Produkten är testad av ackrediterat testinstitut. För ytterliga-                                                                                                                                       
              re information om vilka EN-tester produkten genomgått samt                                                                                                                                             
         vilka ytterligare krav produkten uppfyller, vänligen kontakta                                                                                                                                         
           inoff. 

Produkten är stapelbar, siffran visar antalet som kan staplas.

Produkten är certifierad och godkänd av Möbelfakta.
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I denna prislista används följande symboler:

i n n e h å l l .
Symbolerallmän information om våra produkter  sid. 2

tyger     sid. 4

stolar / barstolar    sid. 5 - 8

bord / soffbord    sid. 9 - 10

bordsskivor    sid. 11

övrigt     sid. 12 - 13

försäljningsvillkor    sid. 14

skötselråd    sid. 15

Produkten kan helt eller delvis renoveras/återbrukas. Läs mer 
på sida 2.

Produkten kan helt eller delvis, i standardutförande eller ge-
nom tillval, rengöras med desinfektionsmedel. Läs mer under 
skötselråd på sida 89.

DESINFEKTIO
NSMEDEL

ÅTERBRUK
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inoff tillhandahåller tyger från alla ledande leverantörer. Önskar ni pris på en produkt inklusive ett tyg som inte finns nedan eller på inoff.se 
vänligen kontakta oss. Tygerna som anges i prislistan är tygalternativ för att exemplifiera produkternas pris, inklusive tyg, i olika prisklasser där inoff 
står för inköp av tyget. På inoff.se finns ett avsnitt där förteckningen uppdateras löpande. Insänt tyg benämns i prislista med KT. 

T1 
Bronz
Easy
Era
Event
Grace
Imola (konstläder)

Lido/ Lido trend
Medley
Main Line Flax
Patina
Pisa (konstläder)

Pod
Radio
Rivet
Stella 
Tone
Valencia (konstläder)

Xtreme 
X2

T2
Arrow (konstläder)

Acton
Bond
Blues
Chili 
Creek (konstläder)

Eros/Eros Trend
Fame
Floyd (140 cm/uph)

Focus
Furka (konstläder)

Gamut (easy clean)

Go Check 
Hello
Hint
Khaki
Leone plus (konstläder) 

Liv 
Malta plus (konstläder)

Messenger  
Porla
Revive 1/2 
Rock CS
Rondo
Semi 
Scott (konstläder)

Silvertex (konstläder)

Step

  Kan tvättas i 60 grader                                   Miljömärkt enligt ECO label - EU blomman                             Miljömärkt enligt Öko-Tex Standard 100 
       

eco öko60°

Nevotex

Svensson

Camira

Gabriel

Nevotex

Nevotex

Nevotex

Gabriel

Camira

Camira

Nevotex

Nevotex

Fidivi/Sydtextil

Camira

Nevotex

Svensson

B. Jörgensen

Camira

Camira

Vescom

Vescom

Gabriel

Nevotex

Gabriel

Vescom

Nevotex

Gabriel

Kvadrat

Vescom

Vescom

Vescom 

Gabriel

Svensson

Kvadrat

Svensson

Vescom

Bogesund

Vescom

Maharam

Bogesund

Kvadrat

Nevotex

Gabriel

Svensson

Vescom

B. Jörgensen

Gabriel

T2 (forts.)
Step 
Step Melange
Story
Synergy
Swing

T3
Atlas
Be on 
Burton
Capture
Castro
Cura
Dikson
Europost 2
Eliot
Evida (konstläder)

Fuga
Gaja Classic
Generation
Go Uni
Halcyon - blossom 
Halcyon- cedar
Halcyon- aspen 
Harper
Hemp
Hestan
Hertinge
Illusion (konstläder) 

Ink
Jazz
Kent
Maglia (easy clean)

Merit
Mingel
Noma
Noss
Poppy
Remix 3
Rocket (easy clean) 

Rock
Rolla
Repetto
Samar 
Silica (konstläder)

Silk
Soft

Svensson

Gabriel

Nevotex

Camira

Gabriel

Kvadrat

Svensson

Vescom

Gabriel

Nevotex

Gabriel 

Vescom

Gabriel

Vescom

B.Jörgensen

Vescom

Gabriel

Nevotex

Gabriel 

Camira

Camira

Camira

Svensson

Camira

Vescom

Svensson

Nevotex

Svensson

Nevotex

Svensson

B. Jörgenson

Maharam

Svensson

Gabriel 

Vescom

Svensson

Kvadrat

Vescom

Svensson

Vescom

Gabriel 

Vescom

Vescom

Camira

Bogesund

T3 (forts.)
Urban
Velvet
Velvety
Zone
Wooly

T4
Balance 
Brink
Breeze Fusion
Field 2
Funk
Go Couture
Mood
Parkland 
PUxx (konstläder)

Rami
Revolt
Re-Wool
Soft Mill
Tableau
Vy

T5
Barnum
Billiard Cloth
Blazer
Canvas 2
Debut
Fiord
Foss 413
Hallingdal 65
Melange Nap
Obika Leather+ 
(konstläder)

Rami plus
San
Steelcut 2
Steelcut Trio 3
Yoredale

Svensson

Svensson

Scan Aprima

Bogesund

Nevotex

Svensson

Svensson

Gabriel

Kvadrat

Nevotex

Gabriel 

Gabriel

Kvadrat

B.Jörgensen

Svensson

Svensson

Kvadrat

Svensson

Svensson

Svensson

Nevotex

Vescom

Camira

Kvadrat

Svensson

Kvadrat

Kvadrat

Kvadrat

Kvadrat

Gabriel

Svensson

Kvadrat

Kvadrat

Kvadrat

Camira

i n o f f s  u r v a l  a v  t y g e r .

För utförande i läder, vänligen kontakta oss*

60° öko

ökoeco

eco

öko60° eco

öko

60° öko

60° öko

eco

eco

öko

öko60° eco

öko60°

öko60° eco

öko60°

öko60°

öko60°

öko60°

öko60°

öko60° eco

öko60°

öko60°

öko

ökoeco

öko60° eco

öko60° eco

öko60°

60° eco

60°

60° eco

60°

öko60° eco

öko60° eco

ökoeco

öko60° eco

ökoeco

öko60° eco

öko60°

eco

ökoeco

ökoeco

öko

ökoeco

öko60° eco

ökoeco

öko

ökoeco

öko

ökoeco

öko60° eco

öko60°

eco

öko

eco

eco

öko60° eco

öko60° eco

öko60° eco

öko60°

öko

öko60° eco

eco

öko60° eco

öko60° eco

eco

60° eco

öko60° eco

öko60° eco

60° eco

ökoeco

ökoeco

ökoeco

60°

öko60° eco

öko60° eco

ökoeco

60°

öko

öko60°

eco

ökoeco

ökoeco

eco

eco

ökoeco

eco

öko

ökoeco

eco

eco

60°
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stolar./barstolar.
Adapt är en stapelbar stol i björk och bok med en formpressad ryggbricka och 
rundade ben. Det finns även möjlighet till valfri bets eller lack på björkstolen. 

Bredd:                                48 cm 
Djup:                                  53,5 cm 
Sitthöjd:                             46 cm 
Sittdjup:                          47,5 cm 
Totalhöjd:                          79,5 cm

Tygåtgång 2 sitsar:       0,55 lpm
Läderåtgång sits:             0,4 m²

Materialutförande Art.nr

Björk svartbets/träsits 54205
Lagersaldo: c:a 10 st

Björk valfri bets eller lack/träsits 54866
Lagersaldo: c:a 4 st

Bok klarlackad/klädd sits 53390
Lagersaldo: c:a 10 st

1400 

1900 

- 1210 1255 1290 1325 1360

Pris

adapt

Design: Josefine Alpen

M
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ÅTERBRUK

Casa är en massiv trästol i klarlackad ek med trä- eller klädd sits och rygg.

Bredd:                                46 cm 
Djup:                                  56 cm 
Sitthöjd:                             46 cm 
Sittdjup:                          44,5 cm 
Totalhöjd:                          96 cm

Tygåtgång 2 sitsar:       0,6 lpm
Läderåtgång sits:             0,4 m²

Tygåtgång sits + rygg: 0,55 lpm
Läderåtgång sits + rygg:    0,8 m²

Materialutförande Art.nr

Ek klarlackad/träsits 0030077
Lagersaldo: c:a 40 st

Ek klarlackad/klädd sits 51750
Lagersaldo: c:a 5 st

Ek klarlackad/svart konstläder 51796
på rygg och sits
Lagersaldo: c:a 10 st

860 

895 

925 

Pris

casa

Design: inoff

M
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RA

ÅTERBRUK

KT/T1            T2             T3            T4            T5
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Neac är en stol för utebruk i mörkbrun stål.

Bredd:                                47,5 cm 
Djup:                                  47,5 cm 
Sitthöjd:                             45 cm 
Sittdjup:                          42 cm 
Totalhöjd:                          78 cm

Materialutförande Art.nr

Brun 52678
Lagersaldo: c:a 30 st

495

Pris

neac

Design: inoff
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ÅTERBRUK

Knuff är en stapelbar skalstol med stålstativ. 

Bredd:                                50 cm 
Djup:                                  50 cm 
Sitthöjd:                             45 cm 
Sittdjup:                          37 cm 
Totalhöjd:                          81 cm

Materialutförande Art.nr

Lackad ek / krom  51078
Lagersaldo: c:a 10 st
Lackad björk / krom  51079
Lagersaldo: c:a 3 st
Svartbetsad bok / krom  53229
Lagersaldo: c:a 4 st

905

905

905

Pris

knuff

Design: Tom Stepp
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ÅTERBRUK

Milano är en helklädd stol med stomme i massiv klarlackad ek. Milano har tack 
vare sin sköna sits en hög komfort.

Bredd:                                47,5 cm 
Djup:                                  47,5 cm 
Sitthöjd:                             45 cm 
Sittdjup:                          42 cm 
Totalhöjd:                          78 cm

Materialutförande Art.nr

Ek klarlackad/svart konstläder 51743
Lagersaldo: c:a 6 st

940

Pris

milao

Design: inoff
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ÅTERBRUK
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Saga är en stol med stomme i klarlackad massiv björk och med fast urinväv
spikat som standard på sits. Stolen kan erhållas med avtagbar basker och
ryggdyna. Saga kan erhållas med hjul som tillval. 

Materialutförande Art.nr
- 1165 1195 1250 1285 1340

Pris
Björk klarlackad/klädd sits 53015
Lagersaldo: c:a 15 st

Tillval Pris

Design: Tom Stepp

M
MONTERA

D 5
GARAN

TI

saga 

L
LAGERV
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- 160 195 245 286 345
- 215 270 355 415 505
330
35 - - - - -

Extra basker  53177
Ryggdyna (avtagbar) 53178
Glidhjul / 2 st (monterade) 52975
Filttassar, per stol (bipackas) 54785

ÅTERBRUK

Bredd:                                47 cm 
Djup:                                  52,5 cm 
Sitthöjd:                             48 cm 
Sittdjup:                          45 cm 
Totalhöjd:                          82 cm

Tygåtgång 2 sitsar:       0,6 lpm
Läderåtgång sits:             0,8 m²

Tygåtgång 2 ryggar:      0,95 lpm
Läderåtgång rygg:          0,6 m²

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

DESINFEKTIO
NSMEDEL

T
TESTAD

Saga är en karmstol med stomme i klarlackad massiv björk och med fast urinväv
spikat som standard på sits. Stolen kan erhållas med avtagbar basker och
ryggdyna. Saga kan erhållas med hjul som tillval. 

Materialutförande Art.nr
- 1750 1385 1445 1480 1535

Pris
Björk klarlackad/klädd sits 53017
Lagersaldo: c:a 10 st

Tillval Pris

Design: Tom Stepp

M
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saga 

L
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- 160 195 245 286 345
- 215 270 355 415 505
330
35 - - - - -

Extra basker  53051
Ryggdyna (avtagbar) 53020
Glidhjul / 2 st (monterade) 52975
Filttassar, per stol (bipackas) 54785

ÅTERBRUK

Bredd:                                56 cm 
Djup:                                  52,5 cm 
Sitthöjd:                             48 cm 
Sittdjup:                          45 cm 
Totalhöjd:                          82 cm

Tygåtgång 2 sitsar:       0,6 lpm
Läderåtgång sits:             0,8 m²

Tygåtgång 2 ryggar:      0,95 lpm
Läderåtgång rygg:          0,6 m²

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

DESINFEKTIO
NSMEDEL

T
TESTAD

Saga XL är en extra bred karmstol med stomme i klarlackad massiv björk och med fast urinväv
spikat som standard på sits. Stolen kan erhållas med avtagbar basker och ryggdyna. Saga kan 
erhållas med hjul som tillval. 

Materialutförande Art.nr
- 1695 1730 1795 1840 1905

Pris
Björk klarlackad/klädd sits 53247
Lagersaldo: c:a 10 st

Tillval Pris

Design: Tom Stepp

M
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saga XL

L
LAGERV

A
RA

- 165 215 300 365 370
- 255 310 395 455 540
330
35 - - - - -

Extra basker  53249
Ryggdyna (avtagbar) 53250
Glidhjul / 2 st (monterade) 52975
Filttassar, per stol (bipackas) 54785

ÅTERBRUK

Bredd:                                64 cm 
Djup:                                  52,5 cm 
Sitthöjd:                             48 cm 
Sittdjup:                          45 cm 
Totalhöjd:                          82 cm

Tygåtgång 2 sitsar:       0,6 lpm
Läderåtgång sits:             0,8 m²

Tygåtgång 2 ryggar:      0,95 lpm
Läderåtgång rygg:          0,6 m²

KT/T1            T2             T3            T4            T5

KT/T1            T2             T3            T4            T5

DESINFEKTIO
NSMEDEL

T
TESTAD
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Gaia är en barstol i svartbetsad bok eller vitbetsad bok. Gaia levereras
med fotplåt som extra skydd mot slitage från skor. Gaia finns i två olika
sitthöjder. 

Bredd:                             45,5 cm 
Djup:                              44,5 cm 
Sitthöjd:                         62,5 cm 
Sittdjup:                          38,5 cm 
Totalhöjd:                         87 cm

Materialutförande Art.nr
Bok svartbets 52868
Lagersaldo: c:a 30 st
Bok vitbets 52998
Lagersaldo: c:a 30 st

1725

1725

Pris

gaia. låg

Design: inoff

M
MONTERA
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Bredd:                             47,5 cm 
Djup:                              47,5 cm 
Sitthöjd:                         61 cm 
Sittdjup:                          38,5 cm 
Totalhöjd:                     106,5 cm

Materialutförande Art.nr
Bok vitbets 53012
Lagersaldo: c:a 20 st

1815

Pris

gaia. hög

Design: inoff

M
MONTERA
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DESINFEKTIO
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ÅTERBRUK
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Gaia är en barstol i vitbetsad bok. Gaia levereras med fotplåt som extra 
skydd mot slitage från skor. Gaia finns i två olika sitthöjder. 
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Teknisk information / mått, cm

Concept är en soffbordsserie i krom. Stativen finns för olika typer av skivor, såväl 
mindre som större. Som standard erbjuds kompaktlaminatskiva.

Materialutförande Art.nr
Krom              51481
 

Vit kompaktlaminat/krom               51481+51483

1180

1220

Pris

concept.

Stativ litet 
Rek. skiva 50x50 - 80x80
Lagersaldo: c:a 20 st

Komplett bord diam 70
Lagersaldo: c:a 5 st

Längd: 49 
Bredd: 49 
Höjd: 43

Diam 70
Höjd: 44

Design: inoff

L
LAGERV

A
RA

bord./soffbord

DESINFEKTIO
NSMEDEL

ÅTERBRUKT
TESTAD

Teknisk information / mått, cm

Space är ett träbord i massiv klarlackad fingerskarvad ek.

Materialutförande Art.nr
Klarlackad ek              51690
 

Klarlackad ek               51689

2495

3405

Pris

space.

Rektangulärt bord
Lagersaldo: c:a 5 st

Rektangulärt bord
Lagersaldo: c:a 1 st

Längd: 120 
Bredd: 70 
Höjd: 74

Längd: 180 
Bredd: 70 
Höjd: 74

Design: inoff

L
LAGERV

A
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DESINFEKTIO
NSMEDEL

ÅTERBRUK

Teknisk information / mått, cm Materialutförande Art.nr
Klarlackad ek              0020165 1945

Pris
Rektangulärt barbord
Lagersaldo: c:a 5 st

Längd: 70 
Bredd: 70 
Höjd: 110

Fantasi är ett barbord i massiv klarlackad ek.

fantasi.

Design: inoff

L
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A
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DESINFEKTIO
NSMEDEL

ÅTERBRUK
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Teknisk information / mått, cm

Dinner är en prisvärd serie bordsstativ i krom. Serien rymmer stativ i olika höjder 
och passar för såväl rektangulära som runda och kvadratiska skivor. Dinner leve-
reras med ställfötter för möjlig anpassning till nivåskillnader i golv.

Dinner T176H70, matbordhöjd
Lagersaldo: c:a 20 st

Dinner S100H70, matbordhöjd
Lagersaldo krom: c:a 5 st
Lagersaldo svartlack: c:a 1 st

Dinner X64H70, matbordhöjd
Lagersaldo: c:a 45 st

Dinner soffbordsstativ 
Lagersaldo krom: c:a 5 st
Lagersaldo silverlack: c:a 20 st
Lagersaldo svartlack: c:a 10 st

Materialutförande Art.nr
Svartlack 0020240

Krom 0020225
Svartlack 0020245

Krom 0020222

Krom 0020223
Silverlack 0020213
Svartlack 0020243

895

1525
1525

710

715
715
715

Pris

dinner.

Längd: 176 
Bredd: 64 
Höjd: 70

Längd: 100 
Bredd: 100 
Höjd: 70

Längd: 64 
Bredd: 64 
Höjd: 70

Längd: 64 
Bredd: 64 
Höjd: 50

L
LAGERV

A
RA

Design: inoff

DESINFEKTIO
NSMEDEL

ÅTERBRUK

Teknisk information / mått, cm

Tilt de lux är en prisvärd serie bordsstativ i krom. Serien rymmer stativ i olika höjder 
och passar för såväl rektangulära som runda och kvadratiska skivor. Tilt de lux är 
fällbart och passar både inomhus och utomhus.

Tilt de lux bordsstativ 
Lagersaldo: c:a 170 st

Tilt de lux barbordsstativ 
Lagersaldo: c:a 50st

Materialutförande Art.nr
Krom 52676

Krom 52677

495

545

Pris

tilt de lux.

Längd: 58 
Bredd: 58 
Höjd: 70

Längd: 58
Bredd: 58 
Höjd: 108,5

L
LAGERV

A
RA

Design: inoff

DESINFEKTIO
NSMEDEL

ÅTERBRUK

Teknisk information / mått, cm Materialutförande Art.nr
Krom              0020230 750

Pris
Bordsstativ rektangulärt
Lagersaldo: c:a 4 st

Längd: 98 
Bredd: 48 
Höjd: 40

Java är en bordsstativsserie i krom. 

java

Design: inoff

L
LAGERV

A
RA

DESINFEKTIO
NSMEDEL

ÅTERBRUK
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bordsskivor.
Teknisk information / mått, cm Materialutförande Art.nr Pris

Laminat, rektangulär
Lagersaldo: c:a 5 st

Laminat, rund
Lagersaldo: c:a 15 st

Java bordsskiva, rektangulär
Lagersaldo: c:a 3 st

Java bordsskiva, rektangulär
Lagersaldo: c:a 3 st

Spider bordsskiva, triangel
Lagersaldo ek: c:a 10 st
Lagersaldo svart: c:a 15 st
Lagersaldo vit: c:a 2 st

Concept bordsskiva, ellips
Lagersaldo ek: c:a 5 st

Zack bordsskiva, rektangulär
Lagersaldo ek: c:a 10 st

Linoleum grå, rektangulär
Lagersaldo: c:a 20 st

Valnötslaminat 0020311

Valnötslaminat 0020313

Massiv svartbetsad ek 0020345

Massiv svartbetsad ek 52283S

Klarlackad ekfanér 0020510
Svartbetsad ekfanér 52400
Vit laminat 51715

Vit kompaktaminat 51482

Vit kompaktaminat 51220

Grå linoleum  -

960

850

995

1015

525
590
525

1575

1185

1450

Längd: 120 
Bredd: 70

Längd: 70 
Bredd: 70

Längd: 100 
Bredd: 50

Längd: 100 
Bredd: 60

Längd: 49 
Bredd: 49

Längd: 160 
Bredd: 50

Längd: 120 
Bredd: 70

Längd: 120 
Bredd: 80
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Teknisk information / mått, cm Materialutförande Art.nr

Ekfanér klarlack 0020191

Ekfanér klarlack 0020195

Ekfanér klarlack/ 0070192
laminatskiva

Ekfanér klarlack 0070193

Ekfanér klarlack 0040190

Ekfanér klarlack 0040191

Ekfanér klarlack 0040192

Ekfanér klarlack 0070190

3555

1415

1470

1395

1670

1235

1025

2080

Pris

Skrivbord med låda
Lagersaldo: c:a 5 st

Soffbord
Lagersaldo: c:a 1 st

Väskbärare
Lagersaldo: c:a 5 st

Spegel
Lagersaldo: c:a 10 st

Sänggavel 180
Lagersaldo: c:a 10 st

Sängbord 
Lagersaldo: c:a 5 st

Sängbord på vägg
Lagersaldo: c:a 10 st

Garderob
Lagersaldo: c:a 5 st

Längd: 140 
Bredd: 60 
Höjd: 74

Längd: 60 
Bredd: 60 
Höjd: 52

Längd: 70 
Bredd: 58 
Höjd: 52/72

Längd: - 
Bredd: 60 
Höjd: 140

Längd: 180 
Bredd: - 
Höjd: 100

Längd: 40 
Bredd: 40 
Höjd: 60

Längd: 35 
Bredd: 30 
Höjd: 20/25

Längd: 60 
Bredd: 40 
Höjd: 200

Variant är en hotellserie i lackad ekfanér. Valmöjligheterna är många för att på så vis kunna 
möta de krav som ställs på en standardiserad, praktisk och prisvärd hotellinredning.

variant.

Design: inoff

övrigt.

Teknisk information / mått, cm Materialutförande Art.nr
Vit              851307 195

Pris
Spegel 160
Lagersaldo: c:a 6 st

Längd: 160 
Bredd: 40

melinda.

Design: inoff
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Teknisk information / mått, cm Materialutförande Art.nr

Ek 88762

Vit ek 86281

Vit ek 86282

Vit ek 86283

Ek 86305

Vit ek 86322

Vit ek 86323

Ek 86303

Svart ek 86331

Vit ek 86321

Ek 86306

Vit ek 86201

40

250

120

150

290

290

90

90

295

295

295

195

Pris

Flinga galge ek
Lagersaldo: c:a 10 st

Flinga hylla H160
Lagersaldo: c:a 5 st

Flinga tavellist 80 cm
Lagersaldo: c:a 10 st

Flinga tavellist 120 cm
Lagersaldo: c:a 5 st

Flipp hattylla 
Lagersaldo: c:a 80 st

Flipp hattylla 
Lagersaldo: c:a 60 st

Flipp kroklist 80 
Lagersaldo: c:a 135 st

Flipp kroklist 80 
Lagersaldo: c:a 50 st

Flipp skoställ 80 
Lagersaldo: c:a 3 st

Flipp skoställ 80 
Lagersaldo: c:a 2 st

Flipp skoställ 80 
Lagersaldo: c:a 35 st

Flinga spegel 50*100
Lagersaldo: c:a 2 st

Flipp och Flinga är en serie hallmöbler i lackad ek

flipp och flinga.
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Denna prislista gäller för försäljning i Sverige, om inte annat anges på 
framsidan. Om inoffs kund säljer inoffs produkter till en marknad utanför 
den som denna prislista gäller, begränsas inoffs ansvar till denna prislistas 
aktuella marknad. 

Priser: Samtliga priser är bruttopriser i SEK, exklusive mervärdesskatt.

Leveransvillkor: Fritt fabrik (EXW, Incoterms). 

Fraktkostnad Sverige postnummer 10-77:
- Vid order över 9000 sek netto: 6% av ordervärdet, netto.
- Vid order under 9000 sek netto: 800 kr sek netto.

Fraktkostnad Sverige postnummer 78-99:
- Vid order över 12000 sek netto: 9% av ordervärdet, netto.
- Vid order under 12000 sek netto: 900 kr sek netto.

Kostnader för eventuella tilläggstjänster såsom garantitjänst, telefonavise-
ring och liknande samt särskilda leveranssätt såsom behov av bakgavellift 
eller omlastning till mindre bilar debiteras utöver ovan. Vid upprätthållan-
de av speciella fraktdokument så som ursprungscertifikat etc. debiteras 
dessa kostnader.

I största möjliga utsträckning försöker inoff effektivisera transportflödet, inte 
minst för att minska påverkan på miljön i största möjliga utsträckning. Av 
denna anledning gör vi inför leverans av varje order en bedömning om 
hur hela eller del av order kan transporteras på mest effektiva sätt. I de fall 
den samlade bedömningen ur ett ekonomiskt och hållbarhetsperspektiv 
motiverar det kan det medföra att ni för er order i vissa fall kan erhålla 
flera sändningar.

Leveranstider: Produkterna i denna utförsäljningsprislista finns normalt på 
lager för omgående leverans. Observera; produkten finns så länge lagret 
räcker. För produkter som ska kläs i klädselmaterial efter lagd order, är 
leveranstiden normalt ca 5 veckor. Längre leveranstider kan förekomma. 
Leveranstid anges på ordererkännande och är beräknad leveransvecka 
från inoff. Leveransveckan förutsätter att anvisat tyg finns tillgängligt hos 
tygleverantören så att inoff har det senast 15 arbetsdagar före planerad 
leveransvecka. Leveransveckan förutsätter även att all information för 
orderns fullgörande har inkommit till inoff vid tillfället för när ordererkän-
nandet skickas. Om tyget eller information från kund inkommer senare än 
detta förbehåller sig inoff rätten att riskera tvingas försena leveransveckan
med minst motsvarande tid. Kund kan i dessa fall inte bli kompenserad 
ekonomiskt. inoff är inte skyldiga att ersätta eventuella merkostnader eller 
andra förluster som uppkommit till följd av leveransförsening. Kund äger ej 
heller rätten att annullera order till följd av leveransförsening.

Ändring/annullering: Vid ändringar eller annullering av order debiteras för 
inoff redan uppkomna kostnader, minst netto 500 kr.

Garanti: 2 års garanti mot material-, tillverknings- och konstruktionsfel. För pro-
dukter som återbrukas gäller ingen fabrikationsgaranti. Det åligger kund att 
ta reda på detta vid beställning. Garantin gäller från originalfakturans datum.
Normalt slitage, försämring eller skador på lackerade/betsade detaljer samt
glid- och filttassar täcks ej av fabriksgaranti. Garantin gäller ej beklädnads-
material eller slitage och inte heller om fel som uppkommer till följd av felaktig
användning eller montering av produkten. Notera särskilt produktens sköt-
selråd samt att det är viktigt att produktens skruvar efterdras efter en tids an-
vändning.

Produktförändringar: inoff förbehåller sig rätten att under gällande prislis-
ta genomföra produktförändringar, och därtill tillhörande prisjusteringar, 
utan att det föregås av särskild information. Senaste aktuella prislista finns 
tillgänglig i elektroniskt format (pdf) och vid osäkerhet om ni har senaste 
aktuella prislista vänligen kontakta oss på info@inoff.se eller +46 (0) 451-
775360  

Betalningsvillkor: Normalt 30 dagar netto. Gäller från tidpunkten för leve-
rans från inoff. Efter särskild bedömning kan andra betalningsvillkor, såsom 
förskottsbetalning, bli aktuella. inoff förbehåller sig rätten att ändra betal-
ningsvillkoren därefter. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta.

Äganderättsförbehåll: Levererat gods förblir inoffs egendom till dess att full 
betalning har erlagts. Vid order avseende för prov eller till utställning då 
inoff kan behöva producera utifrån specifikt önskemål kan dessa försälj-
ningsvillkor komma att justeras. 

Särskilda försäljningsvillkor för prov- och utställningsprodukter: Vid beställ-
ning av provprodukter eller produkter till utställning gäller följande försälj-
ningsvillkor om inte annat överenskommits med inoff eller dess säljare: 60% 
varurabatt, leveransvillkor fraktfritt, betalningsvillkor 90 dagar netto. Even-
tuell returfrakt bekostas av kunden. Vid prov- eller utställningsmöbler som 
behöver produceras för ändamålet kontakta oss för offert.

Transportskador: Kontrollera ditt gods vid ankomst. Synliga skador skall 
noteras på fraktsedeln vid mottagandet. Chauffören ska i sin tur också 
signera. Vid transportskador där godset fraktats på inoffs fraktavtal ska 
anmälan göras till inoff inom 5 dagar för mottagningsdatum. För att du 
ska kunna göra en anmälan om en dold transportskada behöver förpack-
ningen öppnats och kontrollerats inom 5 arbetsdagar från leverans. Trans-
portskadad produkt och emballaget ska sparas till annat meddelas av inoff. 

Reklamationer: Reklamationer skall skriftligen anmälas till inoff senast 5 
dagar efter att felet uppstått. Anses levererat gods vara felaktigt sker av-
hjälpande av felet genom reparation eller utbyte av det felaktiga godset. 
inoff ska anses ha fullgjort sin skyldighet för felet när nytt eller reparerat 
gods sänts till den adress dit det felaktiga godset levererats. inoff avgör 
vilket av alternativen som felet skall avhjälpas på. Ersättningsleverans de-
biteras enligt gällande prislista och krediteras vid godkänd reklamation. 
inoff åtar sig ej att ersätta merkostnader eller förluster som uppkommit till 
följd av reklamation. Anmälan av reklamation görs till inoff på info@inoff.
se eller +46 (0) 451-775360.

Ansvar: inoff ansvarar inte i något fall för skada som drabbar köparen 
till följd av att varan orsakat skada på annan egendom. inoff är heller 
inte ansvarig gentemot köparen för ersättningsanspråk från köparen som 
grundas på skadeståndsanspråk från tredje man eller från av köparen an-
ställd personal.

Returer: Retur av gods får inte ske utan godkännande från inoff. Retur-
handling erhålls i normalfallet av inoff. Produkt ska returneras i originalför-
packning.
Returadress: inoff inred ab, Tonvägen port 8, 282 61 Bjärnum. Märk godset 
med ert och vårt ordernummer. 

Giltighet: Giltigheten på denna prislista inleds 2021-10-01 och gäller tills 
vidare. Observera att prislistan kan komma att uppdateras. För senaste 
aktuella version vänligen kontakta inoff, +46 (0) 451-775360, eller besök 
www.inoff.se – downloads, informationsdokument. 

f ö r s ä l j n i n g s v i l l k o r .
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s k ö t s e l r å d .
För inoff är det centralt att arbeta för ökad hållbarhet. Hållbarhet ett centralt begrepp inom allt från vår design- och produktutveck-
lingsprocess till tiden efter att våra produkter har levererats. Korrekt montering och rätt underhåll av möbeln ger förutsättningar för lång 
livslängd med hög kvalitet. 

Klädselmaterial
För tyger rekommenderas det att underhållning görs med dammsug-
ning. Vid fläckar använd ljummet vatten och milt rengöringsmedel 
avsett för tyg. Använd alltid en vit trasa för att minimera risken med 
avfärgning. Om inget ovan avhjälper problemet kontakta oss eller 
tygleverantören för vidare hjälp.

För konstläder/vinyl rekommenderas det att avtorkning sker med  tra-
sa eller mjuk svamp och mild tvållösning t.ex. diskmedel. Eftertorka 
med torr trasa. Svårare fläckar gnuggas försiktigt bort med trasa och 
rengöringsmedel avsedda för konstläder. Observera att infärgade 
tyger ex jeans kan missfärga konstläder av ljusare kulör med perma-
nent färgskiftning som följd. Kontakta oss eller leverantör för råd och 
tips.

För läder rekommenderas det att avtorkning sker torr och mjuk trasa.
Använd inte föremål som kan repa lädret t.ex. dammsugare. För
fläckborttagning gnugga försiktigt med lätt fuktad trasa. Använd
inte kemikalier eller motsvarande utan kontakta oss för vidare 
instruktioner. För att bibehålla lädrets beskaffenhet bör möbeln inte 
placeras i direkt soljus eller nära en värmekälla, ex element. 
 
För anvisade klädselmaterial ansvarar inoff inte för skötselråd, tålighet 
mot desinfektionsmedel, klädselmaterialets lämplighet i miljön etc.

Rengöring med desinfektionsmedel
Produkter som i prislistan är utmärkt med symbolen ovan kan helt eller 
delvis rengöras med desinfektionsmedel, antingen i standardutföran-
de eller som tillval. Kontakta inoff för vägledning. Tänk på att eftertor-
ka efter rengöring med alkoholbaserade rengöringsmedel.

Metall
Det rekommenderas att avtorkning görs med en torr trasa. För fläck-
borttagning rekommenderas en fuktig trasa och ett milt rengörings-
medel utan lösnings/slipmedel. Eftertorka med torr och mjuk trasa. 

Laminat
Det rekommenderas att underhåll initialt sker genom avtorkning 
med en mjuk och torr trasa och i nästa steg med mild tvållösning 
t.ex. diskmedel. Laminat klarar av de flesta kemikalier och vätskor 
under kortare tid men dessa kan absorberas av laminatet om man 
inte torkar av lite skyndsamt. Tuffare fläckar avlägsnas med ammo-
niak, t.ex fönsterputs, alternativt T-röd, men prova på en mindre syn-
lig yta först. Rengöringsprodukter med slipmedel ska undvikas helt. 

Trä/fanér
Det rekommenderas avtorkning med en torr trasa. Vid fläckar an-
vänd en lätt fuktad trasa i kombination med ett milt rengöringsme-
del. Avstå från att använda rengöringsmedel innehållandes lös-
ning/slipmedel. Var noggrann med att avlägsna all fukt från ytan 
efter rengöring. Observera att trä är ett levande material som ut-
sätts för ex fuktrörelse och färgförändring över tid, detta är fullt nor-
malt och bör bejakas. 

Om produkten ytbehandlats med lack anpassat för att klara an-
vändning av starkare rengöringsmedel / desinfektionsmedel etc så 
rekommenderas som alkoholhalt på max 75 vol%.  Det är vidare 
viktigt att tänka på att medlet ej får ligga mer än några sekunder 
på ytan innan det torkas upp. Var noggrann med allt medel torkas 
upp. Rekommendationen är att placera / spraya medlet i en trasa 
och därefter rengöra möbeln. På så vis påförs lagom mängd ren-
göringsmedel och det blir inte heller påfört för koncentrerat, eller 
riskerar ligga på ytskiktet för lång tid.Ni får gärna ta kontakt med oss om ni känner er osäkra och vill ha 

råd och tips om hur du får en hållbar kvalitetsmöbel.
+46 (0) 451-775360 | info@inoff.se

DESINFEKTIO

NSMEDEL
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inoff inred ab • Box 82 • 282 03 Bjärnum • Sweden  
Tel +46 451-77 53 60 • info@inoff.se • www.inoff.se

www.inoff.se
MEETING    DINING    RELAXING    CARING

OFFERT & UPPHANDLING
Jessica Nilsson
+46 (0) 451-77 53  65
jessica.nilsson@inoff.se 

INTERIOR DESIGNER
Hanna Larsson
+46 (0) 451-77 53 60
hanna.larsson@inoff.se

SÄLJARE, MITT/NORR
Mattias Unander
+46 (0) 451-77 53 66
mattias.unander@inoff.se

KUNDTJÄNST, FAKTUROR & EKONOMI
inoff inred ab
+46 (0) 451-77 53 60
info@inoff.se

KUNDTJÄNST & ORDER
Anna Ghotvi
+46 (0) 451-77 53  61
anna.ghotvi@inoff.se 

REKLAMATIONER
inoff inred ab
+46 (0) 451-77 53 60
info@inoff.se

k o n t a k t .

Showroom: Gamla Spritfabriken i Ödåkra samt Hantverkargatan 7 i Stockholm. 
V.v. kontakta oss för besök.

SÄLJARE, SYD
Kristian Persson
+46 (0) 451-77 53 69
kristian.persson@inoff.se


