
El hæve/sænkeborde
Mange små borde på 160x90cm samt flere 

modeller på 180cm og 200cm. Bordplade i lyst 
træ, gråt stel. Kun få år gamle og i pæn stand.

Priser på 995,- til 1.995,- + moms.
Kontorstole fra 295,- + moms.

Stor kantine, konference mv.
Kantinemøbler, konferencemøbler og opbevarings

-møbler i moderne design. Stort antal.
Alt er i højeste kvalitet, meget fra EFG.

Få år gamle møbler i pæn stand.

DOMICILSALG - 
ET JK OFFICE KONCEPT
Når vi opkøber inventaret fra et 
firmadomicil, holder vi ofte et 
DomicilSalg direkte fra virksom-
heden, før vi henter møblerne hjem.
Det gør processen mere enkel og 
giver dig muligheden for at gøre et 
afhentningsKUP.
Aktuelle DomicilSalg-sager kan du 
se på vores hjemmeside og på 
facebook.dk/jkoffice.

BRUGTE MØBLER
Bedre brugte kontormøbler i høj 
kvalitet. Altid mærkevarer.

Vi har alt til kontoret, konferen-
celokalet, kantinen, receptionen,  
caféen mv.

Tingene er ALTID fuldt funktions-
dygtige, og med 1 års garanti og 
6 mdrs. fuld ombytningsret.

NYE MØBLER
Vores sortiment af nye møbler 
dækker bredt, og muligheden for
at kombinere brugt med nyt giver 
uanede muligheder til rigtig gode 
priser.

Alt er fremstillet i absolut højeste 
kvalitet helt på linie med alle 
kendte danske  møbelmærker på 
markedet. Leveres med den bedste 
service og  5 års garanti!

FLYTTESERVICE - 
ET JK OFFICE KONCEPT
I forbindelse med salg af møbler 
–og/eller køb leverer vi total bort-
skaffelses- og oprydningsservice. 
Dvs de fraflyttede lokaler er tømt og 
opryddet præcis på det niveau, kun-
den ønsker. Denne service tilbyder vi 
ligeledes billigere, end almindelige 
flytteforretninger kan tilbyde det. 
Blandt andet fordi genbrugs-/
salgsværdien er højere for os.

Vi tager forbehold for trykfejl samt udsolgte varer. Priserne gælder kun ved DomicilSalget i Holte. Enkelte steder er der brugt demofotos.
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Spar 
75-90%

GØR ET MØBELKUP 
I LENOVOS’S GAMLE DOMICIL I HOLTE.

DomicilSalg hos Lenovo: 19/5 - 20/5 2015. 
Adresse: Skovlytoften 33, 2840 Holte. Åbent begge dage kl: 10:00 - 17:00
Alle varer i denne annonce er fra DomicilSalget i Holte og ved afhentning 

og betaling på adressen. I specialtilfælde kan levering arrangeres.

Priser fra 395,- 
+ moms

Priser fra 295,- 
+ moms


