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Företaget
AB Edsbyverken är en modern möbelindustri som tillverkar möbler för kontor och offentlig miljö. Generationer av träkunnande
och möbeltradition har sitt ursprung i ett möbelsnickeri som startade redan 1899. Fabrik och huvudkontor med utställning är
beläget i Edsbyn, distriktskontor med utställningar finns i Stockholm och Göteborg. Vi har en produktionsyta på 40,000 m2 i ett
plan, med stor flexibilitet i maskinpark och flöde. Företaget har 280 anställda och omsätter över 400 miljoner SEK.

Marknad
Vår huvudsakliga marknad är Skandinavien. En mindre volym levereras till andra EU-länder samt till Japan. Vår exportandel är
drygt 30 %. I Sverige säljer vi våra produkter via ett rikstäckande återförsäljarnät.
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Produktprogram
Kontorsmöbler, med fokus på planmöbler, bord och förvaring och arbetsstolar, är en bas i vårt program. Sen 2004 har vi
successivt breddat vårt produktprogram och har idag även ”mjuka möbler”, soffor, fåtöljer. Vi har knutit ett nära samarbete med
kompetenta designers och underleverantörer och kan idag erbjuda kompletta inredningslösningar för hela företagets behov arbetsplatsen, mötesplatsen, konferensrum, fika och lunchrum, paus och relax etc.

Kontor på ditt sätt
Vår affärsidé sammanfattas “Kontor På Ditt Sätt” och beskriver vår verksamhet som kännetecknas av lyhördhet och flexibilitet.
Kundanpassning har blivit vårt signum.

Miljö och kvalitet
Vår miljöpolicy har sedan länge varit högt prioriterad. Det återspeglas i våra möbler genom vårt val av ingående komponenter
och material utifrån ett livscykelperspektiv. Idag är mer än 2/3 av det som som levereras från vår fabrik möbelfakta märkt. Det
är resultatet av ett enträget miljöarbete i både vårt tänkande och vår produktion.
Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Service och organisation
Vårt väl täckande återförsäljarnät i Skandinavien ger våra kunder en hög servicegrad. Det är alltid nära till en Edsbyn
representant som på plats kan bistå med service och support. Vår interna organisation genomsyras av korta och raka
beslutsvägar. Med mycket stor erfarenhet från avtalskunder och projekt har vi byggt upp en kompetens som säkerställer
kvalitet i alla led; från idéstadiet fram till genomförd leverans.
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