
Möblerat
Smart & klart

Vårt erbjudande 

Signa digitalt – flytta 
in imorgon. Möblerna 
och mattorna är 
redan på plats. Det 
här är lösningen för 
er som vill byta 
kontor snabbt och 
enkelt.



Precis vad det är:
Smart & klart

Det här ingår i alla Smart & klart:

Snygga och funktionella möbler
Inredningsdetaljer och husgeråd
Skärmar i mötesrum 
Lås, larm och passagesystem
Datanätverk/WiFi
Brandskydd inkl. årlig service
Växter och växtskötsel

Vi hjälper er också gärna med att 
komplettera kontoret med 
utvalda tjänster som exempelvis 
lokalvård, fruktkorg, 
larmabonnemang, 
internetabonnemang, 
skrivare/kopiator, kaffemaskin, 
kolsyrat vatten etc. 

 Möblerat kontor 
 Digitalt och enkelt avtal 
 Bindningstid 1-6 månader
 Uppsägningstid 1 månad

Att byta kontor kan kännas som 
en lång process med många 
beslut. Det behöver det inte 
vara!

Lösningen är enkel, men smart – hyr 
ett designat och redan möblerat 
kontor. Vi hjälper er också att på ett 
smidigt sätt addera den kontorsservice 
som ni behöver för att få arbetsdagen 
att fungera på bästa sätt.

Förutom att kontoren har snygg design 
och inredning så är de även utformade 
med fokus på hållbara lösningar, för 
både människa och miljö. Det innebär 
hög kvalitet i materialval, medvetet 
återbruk, ergonomisk och estetisk 
inredning, smarta energilösningar och 
el märkt Bra Miljöval. 

Det här är en kontorslösning där vi tror 
att ni vill stanna länge, men med villkor 
som gör det enkelt att flytta om 
behovet förändras. 

Möblerade kontor finns på alla våra orter.
Sök alla lediga nu på: www.vasakronan.se/ledigalokaler
Sortera på Smart & klart. Det är ju precis vad det är. 

Vårt erbjudande 

http://www.vasakronan.se/ledigalokaler


Galleri
Smart & klart

Våra möblerade kontor håller hög design och kvalitet. De är utformade med stort 
fokus på ergonomi och god arbetsmiljö. Det här är ett exempel på vårt ett Smart & 
klart-kontor i ett av Hötorgshusen i Stockholm. 

Vårt erbjudande 



Läs mer om alla våra kontorslösningar på 
www.vasakronan.se


