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M OD M ED EN KL A S S I S K N O R D I S K TO U C H
– SM A RT D ESIGN O C H I N S P I R E R A N D E A KU S TIK .
GÖTES SONS OCH AKUSTIKMILJÖ ÄR STOLTA AT T PRESENTERA ET T NYT T OCH
UPPDATERAT SORTIMENT PÅ ORGATEC, ALLTID MED FOKUS PÅ
INNOVATION, ERGONOMI OCH MODERNT DESIGNTÄNK .
GÖTESSONS OCH AKUSTIKMILJÖ PÅ ORGATEC
FÖR ANDRA ÅRET I RAD ställer Götessons och Akustikmiljö
ut tillsammans på Orgatec i Köln mellan 23-27 oktober. Vi är
stolta att visa både gamla och nya kunder våra nyheter sedan
mässan 2016.
THE HUT COLLECTION har utökat sin produktflora och
erbjuder nu även frontskärmar till The Hut och Half a Hut.
För att möta behovet för privata rum, addera en glasdörr och
använd som permanent eller tillfällig arbetsplats. Håll ögonen
öppna för fler nyheter inom denna spännande kollektion!
OFFICE NAP är ett roligt tillskott på kontoret! Fylld med
EPP-kulor, är det där du vill ta en nap eller ta ett avslappnat
möte. Office Nap lanserades 2017 och gjorde direkt succé på
marknaden.
PEAK DESIGN BOOTH är en nyhet i år som förser öppna
kontorslandskap med en dynamisk detalj med sina diagonala
golvskärmar. Båset utgör ett utmärkt alternativ till privat
arbetsmiljö och uppmuntrar samtidigt till kreativa samarbeten
med kollegor.
THE LIGHTNING finns som golv- eller skrivbordslampa med
LED-modul och funktioner som uplight och downlight. Justera
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ljusstyrkan i tre steg med separata touch-knappar för den
perfekta stämningen.
THE RISING är det flexibla skärmvalet för alla öppna
kontorslandskap där du enkelt reglerar skärmens höjd genom
att dra den till önskad nivå. Behöver du bolla idéer? Tryck ner
skärmen för att prata ihop dig med kollegor.
BLI VÅR LYCKLIGA VINNARE!
Besök oss och lämna ditt visitkort för att delta i vårt Orgateclotteri där en lycklig vinnare dras och får ett fantastiskt pris
- designa en egen Office Ballz!
ENGAGEMANG OCH EFFEKTIVITET
På Götessons erbjuder vi de mest ergonomiska, funktionella
och väldesignade lösningarna med inhouse-utvecklade
produkter för kontor, konferens och hotellmiljöer. Vi gör det med
ett engagemang och hjärta värdigt ett litet företag, kombinerat
med effektiviteten och garantierna hos en stor firma. Götessons
grundades 1984 och hade 2017 en omsättning på 23,5M €,
varav cirka 61,7% till export. Götessons är AAA-klassifierat och
fortsätter ha en väldigt hälsosam tillväxt.

Vi ser fram emot att träffa dig på Orgatec!

INFO@GOTESSONS.SE
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