
U N I KA  LÖSN IN GAR 
Unika lösningar för unika behov



Unika lösningar är precis vad det låter som: 

lösningar som är framtagna för att möta dina 

specifika önskemål. Vi finns här för att hjälpa 

dig hitta rätt lösning för just ditt behov och/

eller förutsättningar. Finns inte det du söker 

i vårt breda standardsortiment, som också 

kan anpassas vid behov, hittar vi ofta lösningen 

i en mer unik kundanpassning. Helt enkelt unika 

lösningar för unika behov.

Här hittar du alla 
 våra skötbord

ALLA VÅRA PRODUKTER ÄR TILLVERKADE I SVERIGE

Platsbyggd biblioteksmöbel.Ett skötbord, anpassad efter svårmöblerad yta.Platsbyggd förvaringslösning.

Tilja läktarmodul med inbyggd förvaring Platsbyggd trappspaljé samt en scen. Stadiga våningssängar 

Vi har hjälpt många kunder med både små och stora speciallösningar genom åren, här ser du några av dem.



Aktivitetsvägg

Bokhylla eller  
förvaringskåp 
på baksidan

Konkav  
spegel

Förvaring

Bokhylla

Draperi för  
avskildhet

Rit- & skrivbordsdel

Lillen

Vi anpassar ofta produkter ur vårt befintliga sortiment för att de ska passa dina önskemål, både i stort och smått. Här ser du en special-
anpassad Kryp-Upp med förvaring.

Mysig läshörna

Det här är en möbellösning som illustrerar de oändliga möjligheter som finns. Tanken är att tillgodose behovet av både stilla stunder och lek. 
Allt kan samlas på liten yta. Hur skulle din unika lösning se ut?

Spotlights

Spotlights

Förvaring

Förvaring



Platsbyggd lösning för ett skolbibliotek, förutom själva bokhyllorna har vi byggt in mysiga sittplatser och annan förvaring  
i form av lådor på hjul längs hela golvet. Allt enligt kundens önskemål.

Flera av våra möblelserier går att kombinera med varandra för att få fram unika lösningar som möter ditt behov.  
Här ser du en mysig läshörna av bokhyllorna Snejk och Boa.

Behöver  du  en unik  och kundanpassad inredningslösning?
Hör av dig till Jeletc: 013-14 83 00, info@jeltec.se 



UNIKA LÖSNINGAR SOM GÖR JOBBET LÄTTARE

Vi har alltid kundanpassat våra skötbord för att möta våra kunders 

specifika behov. Men visste du att vi även anpassar andra produkter 

ur vårt sortiment ? Och om en anpassning av standradsortimentet inte 

löser problemet  kan vi ta fram en helt unik lösning med utgångspunkt 

från dina specifika behov.  Hör av dig till oss för en förutsättningslös 

diskussion kring dina förutsättningar och önskemål så kikar vi på en 

lösning tillsammans.

Idögatan 35  |  58278 Linköping

Tel: 013-14 83 00  |  info@jeltec.se


