
Din prosjektpartner for innredning



Prosjektpartner for 
innredning av kontor, 
lager, verksted, 
garderobe, skole og 
barnehage
Vår misjon er å gjøre din arbeidsplass bedre, og 
legger vår ære i å levere gode løsninger som svarer 
på dine behov – raskt, effektivt og til riktig pris.

Vi hjelper deg med å effektivisere og optimere 
din virksomhet, samt forbedre ditt arbeidsmiljø 
og minske påvirkningen på det ytre miljøet.



KUNNSKAP INNHOLD

SONO HAR GJORT DET ENKELT OG TRYGT FOR DEG Å 
HANDLE INNREDNING TIL HELE DIN VIRKSOMHET

SERVICE

MILJØ

Kontor  16

Garderobe 18

Toalettgarnityr 20

Industri og verksted 22

Lager 24

Nettingboder  26

Skole og barnehage 28

• Få hjelp med design og planlegging
• Vi hjelper deg å velge de riktige produktene
• Vårt fokus er på god ergonomi og helse
• Vi gir deg ærlige og gode råd

• Alt du trenger på ett sted
• Høy leveringspresisjon
• Gratis frakt på nettordre over 15.000,-
• Stort utvalg på lager for rask levering

• Anerkjente merkevarer med lang holdbarhet
• En rekke miljømerkede produkter
• Ansvarlig forbruk og produksjon (FNs bærekraftsmål)
• ISO-sertifi sert (9001 og 14001)



Sono sine egne merkevarer er utviklet gjennom 
generasjoner, og representerer kvalitet, funksjonalitet 
og design tilpasset mennesker og virksomheter sine 
unike behov.

Skandinaviske 
kvalitetsmerkevarer 
for optimal innredning

Kontormøbler, garderobeinnredning, verksted og industri, skole og barnehage
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Kontormøbler designet for å stimulere til variasjon, 
bevegelse og hvile. 

Ergoff  er vårt eget varemerke for heve-senkebord, 
kontorstoler, konferansebord og ergonomisk innredning 
for det aktive kontoret.

Kontormøbler utviklet 
av ergoterapeuter
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Garderobe- og 
oppbevaringsskap fra 
Skandinavias ledende 
produsent
Sonesson Inredningar er en ledende produsent 
av garderobe- og oppbevaringsskap til skoler, 
idrettsanlegg, industri, kontor og off entlige miljøer.

Produktene fra Sonesson kjennetegnes av smarte 
løsninger, skreddersøm, design og topp kvalitet med 10 
års garanti. 
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GBP Ergonomics er vår egen merkevare for 
innredning av ergonomiske arbeidsplasser 
til industri, verksted og lager. 

GBP ble etablert i 1905 og er i dag en av Skandinavias 
ledende produsenter av arbeidsbord, skap, skuff er 
og industristoler for mennesker med ønske om en 
ergonomisk og funksjonell arbeidsdag. 

Bunnsolid og ergonomisk 
innredning til industri, 
verksted og lager
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Form og Miljø er Sonos produktserie for møbler til skole 
og barnehager og gir barna et kreativt og inspirerende 
miljø  for lek og læring.

Vi tilbyr vi et bredt sortiment av fleksible 
helthetskonsepter og innredningsløsninger som 
møter skolens behov for allrom og miljøer som skaper 
samhold og trivsel til det beste for elever og lærere. 

Optimale omgivelser 
for lek og læring
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Tranås Skolmöbler sin  historie startet i 1896 – og idag, i 
en helt ny tid, er produktene fortsatt sterkt tilstede. 

Med årene har de fått en patina av liv og læring, men 
de fi ne tonene og strukturen består. 

Designet for gode 
læringsmiljøer
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Innredning til kontor, 
møterom og fellesarealer 
på arbeidsplassen
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Garderobeinnredning, 
skittentøyskap, ladeskap, 
parskap og spesialskap
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Prosjektering og montering 
av komplette løsninger for 
off entlige miljøer
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Profesjonell innredning til 
verksted og industri
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Pakkebord og 
tunge arbeidsbord

Lette 
arbeidsbord

ESD
arbeidsbord

Innredning
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Alt til ditt lager. Komplett 
prosjektering og montering
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Nettingboder og tette 
boder som enkelt tilpasses 
alle lokaler
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Innredning til skole og 
barnehage, fra A-Å
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Sono  er en av landets ledende prosjektleverandører 
av kontor-, garderobe og lagerinnredning. Hos oss 
fi nner du et bredt sortiment av meget høy kvalitet. 

Vi hjelper til med alt fra planlegging til tegninger og 
montering. Kunnskap, kompetanse og kvalitet gir 
trygghet. 

Kontakt oss idag. 

En trygg prosjekt-
leverandør
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Sono forhandler kvalitetsprodukter fra en rekke anerkjente merkevarer til 
kontor, skole, barnehage, verksted, industri og garderobeinnredninger. 

Flere av våre produkter er miljømerket og møbelfakta-sertifi sert

Kvalitet og
bærekraft
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Vår jobb er å hjelpe deg og dine ansatte med 
å innrede effektive, funksjonelle og trivelige 
arbeidsplasser. 

Ta direkte kontakt med oss for hjelp med din 
innredning, eller bestill enkelt og trygt på våre 
nettsider sono.no

Vi hjelper deg med en 
bedre arbeidsdag
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Ta kontakt

Gratis frakt ved bestilling over 15.000,- i nettbutikken

Salgskontorets åpningstider: Mandag – fredag: 08:00 – 16:00

www.sono.no
support@sono.no

Telefon 69 16 55 00
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Oslo

Stålfjæra 7, 0975 Oslo

Sono Norge AS

Sarpsborg

Bredmyra 4, 1740 Borgenhaugen

Vi hjelper deg med din innredning

– fra idé til virkelighet

support@sono.no | Telefon 6916 5500 | www.sono.no


