
Kvalitets el hæve/sænkeborde

Min. 100 stk. på lager

Priser fra

  495,-
+ moms

Min. 150 stk. på lager

Priser fra

195,-
+ moms

+ mange andre kontorstole

Pris

 495,-
+ moms

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.co/jkoffice.

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

Vi har alt til kontoret, konference- 
lokalet, 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.

Jens Olsens Vej 9, 8200 Aarhus N • 71 45 60 00 • info@jkoffice.dk • www.jkoffice.dk
Vallensbækvej 6c, 2605 Brøndby • Tlf: 35 82 58 00

Priser fra 
195,-
+ momsMin. 500 stk. på lager

Priser fra 
95,-

+ moms

Pris
1.995,-

+ moms

Sætpriser
 1.995,- 

+ moms

Priser fra
195,- 
+ moms

FLYTTESALG I RANDERS

Vi flytter alt fra vores lokaler i Randers og inviterer dig derfor til stort FlytteSalg!
Alt skal væk og sælges til vanvittige priser!!

Torsdag d. 25/6 og fredag d. 26/6. kl 10:00-18:00
Randers Kaserne, Dannevirkevej 3, 8930 Randers NØ

Et lille udvalg fra lokalerne i Randers, se mange flere fotos på facebook.com/jkoffice

Vind 
10.000kr!

(lodtrækning blandt 
alle fremmødte 

om et gavekort til 
jkOffice)

Sorte DUBA kontorstole

Bord + 3 stole

FlytteSalg
Kontorbørsen er 

slået sammen med 
jkOffice og flytter 

alt til Aarhus.

jkOffice
KONTORMØBLER


