
Indretning fra A-Å – for et bedre arbejdsliv

Vi forstår dine behov



• Fortæl os dine behov – resten ordner vi
• Vi designer forslag til gode løsninger
• Vi hjælper dig med det rigtige produktvalg
• Vi har fokus på god ergonomi og velvære
• Vi giver dig 100% ærlig rådgivningKOMPETENCE

• Alt hvad du behøver på et sted
• Enkelt at handle med vores quick-shop
• Høj leveringspræcision
• Gratis fragt på ordrer over 4.000,-
• Stort udvalg på lager til hurtig leveringSERVICE

• Arbejder mod FN’s verdensmål
• Ansvarligt forbrug og produktion
• Mange miljømærkede produkter
• ISO 9001 og 14001 certificeret
• Anerkendte mærkevarer med lang holdbarhedBÆREDYGTIG

Lad os hjælpe 
dig med din 
indretning
Til kontor, lager, værksted, skole og 
personaleomklædning.

Allan Fruergaard
allan.fruergaard@sono.dk

Tel 2949 2594

Vi forstår dine behov



Vores egne brands er udviklet gennem 
generationer, og står for kvalitet, funktionalitet 
og godt design tilpasset menneskers og 
virksomheders unikke ønsker og behov.

Skandinaviske 
kvalitetsbrands 
- produkter til 
optimal indretning

Kontormøbler, garderobeindretning, værksted og industri, skole og børnehave.
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Kontormøbler designet til at stimulere til 
variation, bevægelse og aflastning. Ergoff er 
vores eget brand indenfor hæve-sænkeborde, 
kontorstole, konferenceborde og ergonomisk 
indretning til det aktive kontor.

Udviklet af
Ergoterapeuter
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GBP Ergonomics er vores eget brand til 
indretning af ergonomiske arbejdspladser til 
industri, værksted og lager. GBP blev etableret 
i 1905 og er i dag en af Skandinaviens førende 
producenter af arbejdsborde, skabe, skuffer og 
industristole til medarbejdere med et ønske om 
en ergonomisk og funktionel arbejdsdag.

Bundsolid 
og ergonomisk
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Sonesson Inredningar er den førende producent 
af opbevaringsskabe til skoler, idrætsanlæg, 
industri, kontor og offentlige miljøer.
Smarte løsninger, special design og kvalitet 
kendetegner Sonesson.

Opbevaring
gennem 100 år
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Vi har møbleret skoler og børnehaver i over 
25 år. At give børnene et inspirerende og 
kreativt miljø har altid været vigtigt for os. 
Derfor tilbyder vi et bredt sortiment af fl eksible 
totalkoncepter og indretningsløsninger. På 
den måde møder vi skolens behov for rum og 
miljøer som skaber sammenhold og trivsel til 
både elever og lærere.

Gode omgivelser 
til leg og læring
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Tranås Skolmöbler’s historie startede i 1896 – 
og i dag, i en helt ny tid, er produkterne fortsat 
stærkt repræsenteret på skolerne. Med årene 
har de fået patina af mange års liv og læring, 
men de fine farver og strukturen består.

Designet til gode 
læringsmiljøer
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Billeder siger mere end tusinde ord. Men 
med mere end 20.000 produkter til den bedst 
designede og mest optimale indretning siger 
det sig selv at det ikke er muligt at vise alle 
muligheder gennem enkelte referencebilleder. 
Kontakt os, så kan vi fortælle dig meget mere 
om hvordan din virksomhed kan indrettes 
ergonomisk korrekt, eff ektivitet og med stor 
medarbejdertrivsel.

Læs mere på sono.dk/referencer

Referencer siger 
meget, men ikke alt

Komplet indretning af kontor, 
møderum og kantine. 
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Lagerreoler, grenreoler, 
pulterrum. Komplet 
projektering og montering.

Pakkeborde og 
værkstedsindretning.
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Vi forstår dine behov

Professionel indretning af 
værksted og industri

Pakkeborde  og tunge 
arbejdsborde

Lette 
arbejdsborde

ESD 
arbejdsborde

Indretning



Personale omklædningsskabe, 
vasketøjsskabe, opladerskabe, 
parskabe og specialskabe
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Vi forstår dine behov

Indretning af skole og 
børnehave fra A-Å



Sono er Danmarks førende projektleverandør 
af kontor-, garderobe og lagerindretning. Hos 
os fi nder du et bredt sortiment af meget høj 
kvalitet. Vi hjælper med alt fra planlægning til 
tegninger og montering. Indsigt, kompetence og 
kvalitet giver tryghed. Kontakt os i dag.

Erfaren projekt-
leverandør
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Sono forhandler kvalitetsprodukter fra en række 
anerkendte brands til kontor, skole, børnehave, 
værksted, industri og garderobeindretning. 
Flere af vores produkter er miljømærket og 
møbelfakta-certifi cert.

Kvalitet og
bæredygtighed
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Vi vil bidrage til at din arbejdsplads bliver bedre 
gennem øget effektivitet, bedre funktionalitet 
og højere trivsel for dig, dine ansatte og dine 
kunder. Tag gerne kontakt direkte med vores 
specialister eller du kan se priser og handle 
direkte i vores webshop.

Vi giver dig 
et bedre 
arbejdsliv

Vi forstår dine behov

Gratis fragt på ordrer over 4.000,-

Tag kontakt

Hans Bjerregaard

Area Sales Manager

hans.bjerregaard@sono.dk

Tlf 2949 2595

Allan Fruergaard

Area Sales Manager

allan.fruergaard@sono.dk

Tlf 2949 2594

Kenny Hodel

Direktør 

kenny.hodel@sono.dk

Tlf 2362 5214

Søren Kjærsgaard

Area Sales Manager

soren.kjaersgaard@sono.dk

Tlf 3035 7176

Steffen

Area Sales Manager

soren.kjaersgaard@sono.dk

Tlf 3035 7176

Pia Nygård

Salgs Supporter

pia.nygard@sono.dk

Tlf 9725 2888

Jimi Lauridsen

Salgs Supporter

jimi.lauridsen@sono.dk

Tlf 9725 2888

Salgskontorets åbningstider: Mandag - torsdag 08:00 - 16:00. Fredag 08:00 - 13:00 

www.sono.dk 
support@sono.dk

9725 2888



Stole

Tilbehør Reception Arkiv og opbevaringSkole og børnehave

LagerGarderobeMiljø og sikkerhed Værksted

BordeKontorstoleKontormøbler
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Innredning fra A-Å. For et bedre arbejdsliv

Sono Danmark A/S. Thrigesvej 37a, 7430 Ikast. Tlf. 97 25 28 88. Sono.dk



Lad os hjælpe 
dig med din 
indretning
Til kontor, lager, værksted, skole og 
personaleomklædning.

Allan Fruergaard
allan.fruergaard@sono.dk

Tel 2949 2594
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• ISO 9001 og 14001 certificeret
• Anerkendte mærkevarer med lang holdbarhedBÆREDYGTIG
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