Lokal trygghet

Från idé till komplett lösning

Vi har mer än trettio års erfarenhet från branschen och vi finns där kunderna finns med lokaler
i Hudiksvall, Ljusdal, Bollnäs, Söderhamn och Gävle. Denna starka lokala förankring ger dig som
kund en snabbare och bättre service. Det är enkelt för er att besöka oss och oss att besöka er.

www.kch.se
info@kch.se

Hudikkontoret

Ljusdalskontoret

Söderhamnskontoret

Bollnäskontoret

Gävlekontoret

Bankgränd 3
Box 1062
824 12 Hudiksvall
Tel 0650-54 71 71
Fax 0650-54 71 75

Hotellgatan 17

Brädgårdsgatan 10
Box 194
826 24 Söderhamn
Tel 0270-42 91 91
Fax 0270-42 91 99

Nyhedsbacken 2
Box 307
821 24 Bollnäs
Tel 0278-64 21 21
Fax 0278-64 21 25

Andra Magasinsgatan 3B
Box 4014
800 04 Gävle
Tel 026-66 06 00
Fax 026-65 43 40

827 32 Ljusdal
Tel 0651-108 88

tisdag.se

Kontorscenter - en perfekt samarbetspartner

SERVICE
TJÄNSTER

Vi är till för att hjälpa dig att skapa en funktionell och
inspirerande arbetsmiljö. Vi arbetar utifrån dina behov
och finns tillgängliga för att på bästa sätt kunna bistå dig
i det dagliga arbetet. Vi vill att ni som kund ska känna er
trygga, inte bara idag utan också i framtiden med
garanterad tillgång på förbrukningsmaterial, reservdelar,
programvara och service.

KONTORSMASKINER

Förutom ett stort nätverk av samarbetspartners och
leverantörer har vi kompetenta medarbetare med ett
stort engagemang. Vi ger dig kostnadseffektiva lösningar
för att du ska kunna investera i din arbetsmiljö på bästa
sätt. Några av våra tjänster är inventering, upphandling,
kundanpassade lösningar, koncept, projektledning,
leverans, finansiering samt efterservice.

Vi erbjuder bästa möjliga lösning för era behov
genom att förena den digitala världen med den
pappersbaserade och anpassar hårdvara/mjukvara så att dessa fungerar tillsammans för att
göra er vardag smidig och problemfri.
Som representanter för de marknadsledande
tillverkarna av kontorsmaskiner och mjukvara
erbjuder vi allt från den lilla skrivaren till
totallösningar av användarvänliga dokumenthanteringssystem. Tekniken ska förenkla och
assistera, inte komplicera.

Vår solida ekonomi ger oss en unik möjlighet att erbjuda
er fördelaktig finansiering. Som kund kan ni alltid vända
er direkt till våra säljare för att lägga upp hyres- eller
leasingavtal, komplettera eller byta modell mitt under en
leasingperiod utan krånglig byråkrati och avgifter.

MÖBLER
INREDNING

Hos oss köper du en kontorsstol eller ett
helt koncept. Vårt engagemang är lika
viktigt som produkterna vi säljer och vi
har ett brett sortiment med allt från
starka varumärken till unik design från
mindre tillverkare. Vi arbetar med allt
från löpande kompletteringar och
styckeförsäljning till större projekt och
konceptinredningar bland annat inom
vård, skola, omsorg, kontor och offentlig
miljö.

IT

Hos oss får ni lokalt IT-stöd inom drift och
infrastruktur. Vi erbjuder rätt IT-lösningar
utifrån vad som verkligen innebär nytta för er.
Det gör det enklare och effektivare för er att
dela, säkra, lagra och utveckla information.
Genom att engagera oss i er verksamhet lär vi
oss mer om era behov och utformar därifrån
de bästa lösningarna. Vi effektiviserar er ITmiljö så att ni får ut maximalt av er investering
från förstudier till installation, support och
service.

Kontakta oss - vi hjälper er!

