
FLEXIBLA 
MÖBLER 
– TILL RIKTIGT BRA PRISER



Folkets Hus och Parker kan nu genom ett avtal med ELJ erbjuda medlemmar 
snygga och flexibla möbler som passar för de olika verksamheter som bedrivs 
i Folkets Hus och folkparker. I sortimentet hittar du möbler och utrustning för 
kontor, små och stora möteslokaler, konferensanläggningar, restauranger, 
uteserveringar, hotell liksom för evenemang och fester.

Avtalet ger dig 30 procent i rabatt på hela ELJs utbud. 
Produktsortimentet, inspiration och inredningstips hittar du på www.elj.se. 
En aktuell prislista kan du beställa genom att skicka ett mejl till info@elj.se. 

Snygga och attraktiva lokaler är en viktig ingrediens i att locka kunder och deras akti-
viteter till din anläggning. Genom de bra priser och service som ELJ erbjuder hoppas 
vi kunna ge möjlighet för fler att möblera trivsamma miljöer.

Originalbordet Gastro (tillverkad i 
Småland) är Sveriges mest sålda fällbara 
konferens- och eventbord. 

Flera konstruktionsfinesser gör detta 
till det tåligaste och mest lätthanterade 
bordet i sitt slag på marknaden. 

Bordet har stålben. Skivan kan fås i lackad 
masonit eller högtryckslaminat i bok. 
Den finns i sex storlekar.

VI SER FRAM EMOT ATT 
DISKUTERA MÖBLER OCH 

INREDNING MED DIG! 

LEIF BERGSTEN 
Folkets Hus och Parker

08-452 25 50, 070-818 43 65 
leif.bergsten@folketshusochparker.se

 
OSCAR AGGEBRINK

ELJ AB
0345-174 71
oscar@elj.se

Alcudia är en snygg stapelbar stol som 
är ny i ELJs sortiment. Passar utmärkt 
i sammanhang som konferenser och 
möten, men också i en matsal. 

Kan beställas monterad eller omonterad. 
Levereras i fyrpack. Minimum beställning 
på monterade Alcudia-stolar är 20 st. 
Den finns i fyra färger.

ALCUDIA
STAPELBARA STOLAR

SNYGGT 
OCH PRAKTISKT

GASTRO
FÄLLBARA BORD

ELJ är en etablerad tillverkare och återförsäljare av kvalitetsmärkt och 
användarvänlig inredning för kontor, konferens och offentliga miljöer. 
Sedan starten 1997 har de framför allt specialiserat sig på fällbara 
bord och stolar samt staplingsbara möbler – för lätt hantering och 
smidig förvarning.

ELJ AB 


