
OCT Office Set
Hyra av arbetsplatspaket

Moving Forward



Som ansluten till OCT Pro Service har ni möjlighet att hyra 
arbetsplatspaket inklusive utställning och återtag till en fast 
månatlig kostnad. OCT erbjuder två typer av arbetsplatspaket. 
Nytillverkat Office Set och Återbruk Premium. 

• Nytillverkat är helt nytt från fabrik. Det är ett högkvalitativt 
Tvåmotorigt skrivbord och kontorsstol tillverkade i 
Sverige. Stolen har bland annat armstöd, nackstöd och 
justerbart svankstöd utvecklad för heldagsarbete.

• Återbruk Premium är ett elskrivbord och ergonomisk kontorsstol 
från en mer exklusiv tillverkare så som Kinnarps. Stolen är 
nytvättad, hel och kommer med ett års garanti. Bordet har en ny 
bordskiva och omfattas även den av ett års garanti.

Arbetsplatspaket 



Nytillverkad mycket bekväm arbetsstol av hög kvalitet. 

• Stolen är utvecklad för att kunna användas hela dagen 
på kontoret eller hemma. 

• Funktioner:  
• Justerbart nackstöd 
• Justerbara armstöd
• Justerbart sittdjup
• Låsbar synkrongunga 
• Justerbar höjd med extra hög sitthöjd
• Justerbart svankstöd med pump
• Sittbredd 68 cm

Kontorsstol Premium



Ett nytillverkat kraftigt höj och sänkbart 2-motorigt 
skrivbord.

• 120x70 cm

• Vit skiva och vitt stativ 

• Tillverkad i Sverige 

• Närproducerad 

• 25% återvunna material 

Skrivbord Premium 



• 60 månader: 150 kr 

• 48 månader: 180 kr

• 36 månader: 240 kr

• 24 månader: 370 kr

Månatlig kostnad inkluderar arbetsplatspaket med 
associerat arbete för färdigställande på plats och 
återtag vid hyresperiodens slut. Möjlighet till fortsatt 
förhyrning erbjuds till en kostnad av 150 kr per månad. 

Nytillverkat Office Set 



• 60 månader: 150 kr 

• 48 månader: 180 kr

• 36 månader: 240 kr

• 24 månader: 370kr

• Månatlig kostnad inkluderar arbetsplatspaket med 
associerat arbete för färdigställande på plats och 
återtag vid hyresperiodens slut.  
Möjlighet till fortsatt förhyrning erbjuds till en 
kostnad av 150 kr per månad. 

Nytillverkat Office Set 
• Skrivbordet utrustas med ny bordsskiva och du kan 

välja bland färgerna svart, grå och vit. 

• Bordet är höj /sänkbart med el stativ och har måtten 
120 x 80 cm. 

• Stolen är ergonomisk från en ledande tillverkare så 
som Kinnarps. 

• Paketet omfattas av ett års garanti. 

• Specifik typ påverkas av aktuella objekt i lager.

Nytillverkat Office Set 



Återbruk Premium 
• 60 månader: 190 kr

• 48 månader: 240 kr

• 36 månader: 350 kr

• 24 månader: 500 kr 

Månatlig kostnad inkluderar arbetsplatspaket med associerat 
arbete för färdigställande på plats och återtag vid hyresperiodens 
slut. Möjlighet till fortsatt förhyrning erbjuds upp till ytterligare 
24 månader för en kostnad av 190 kr per månad. 



Ta gärna kontakt om ni har 
frågor eller funderingar. 

www.oct.se


