We make it
work. At work

OM LINDBAK
Lindbak er et norsk familieeid
selskap, med 28 avdelinger og
hovedkontor i Trondheim. I
over 60 år har vi hatt som mål
å skape effektivitet og trivsel
på norske arbeidsplasser.
Som den eneste norske
landsdekkende aktøren er vi en
av de største forhandlerne av
kontormøbler og interiør til
kontor, helse og omsorg, skole
og barnehage. Vi leverer også
produkter og tjenester innen lyd
og bilde, kaffe og vann, rekvisita,
utskriftstjenester og ITløsninger.
Vår bærekraftvisjon sier at vi
skal bidra til en bærekraftig
framtid på norske
arbeidsplasser. I praksis betyr
dette at vi hele tiden skal søke
etter å minske både eget og
kundenes miljøavtrykk. Og det
skal vi gjøre gjennom å legge til
rette for at det skal være enkelt
å gjøre gode miljøvalg i alle
anskaffelser. Lindbak tilbyr et
bredt tjenestespekter utover
den konkrete vareleveransen. Vi
kaller vårt tjenestekonsept for
LINDBAK smidig kontor. For
oss er det viktig at leveransene
og løsningene våre er
bærekraftige, og at de bidrar til
at kundene våre blir mer
miljøvennlige i sitt daglige virke.
Kunnskapsrike rådgivere og en
stor service-organisasjon med
sertifisert personell, følger opp
at våre kunders produkter og
tjenester fungerer optimalt.
Vi er opptatt av vår direkte og
indirekte påvirkning på miljøet
og stiller derfor krav både til oss
selv og leverandørene våre.
Som Miljøfyrtårn og medlem av
Etisk Handel Norge og Grønn
Punkt Norge, er vi bevisst på å
samarbeide med miljø-bevisste
leverandører, og tilbyr et stort
antall svanemerkede / EPDsertifiserte produkter.

2 // Lindbak

LES MER I VÅR BÆREKRAFTSRAPPORT.

LINDBAK
GJENBRUK

Ved å benytte denne
gjenbrukskatalogen har du
mulighet til å handle fra
gjenbrukslageret vårt. Dette
gjør at du som kunde kan
handle brukte produkter på en
smart og enkel måte.
Her får møbler som ikke lenger
oppfyller sitt formål et nytt liv, i
et nytt miljø, av noen andre.
Dersom du har spørsmål om et
produkt eller i forbindelse med
et eventuelt kjøp, er du
velkommen til å ta kontakt
med oss.

Bjørn Reidar Lehn
Logistikksjef
48311208
bjorn.reidar.lehn@lindbak.no

Stine Geving
Digital markedsfører
922 02 833
stine.geving@lindbak.no

Marianne Tronrud
Controller
901 45 111
marianne.tronrud@lindbak.no
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SITTEMØBLER
KONTORSTOLER

Antall: 2 stk

Antall: 2 stk

Capisco Puls 8010 kontorstol

SoFi Communication 7302 kontorstol

Sort plast, sort sitte og ryggpute, sølv
understell

Grå tekstil (Select 60139), grått understell
Produsent: HÅG

Produsent: HÅG

HÅG Capisco Puls er en lettere utgave av HÅG Capisco,
men gir deg de samme mulighetene for variasjon. Den er
enkel å tørke av, og som HÅG Capisco passer den perfekt
til høydejusterbare arbeidsbord. Plastsetet har en ekstra
pute som gir spesielt god komfort.

HÅG SoFi Communication bidrar til god stemning i
møterommene. Med de aller viktigste funksjonene fra HÅG
SoFi intakt, er denne stolen usedvanlig komplett, og vil
bidra til god energi og komfort gjennom lange møter.

Mål: B:56,5 cm x SB:46 cm x SD:40/47 cm x SH:45,5/62 cm x
RH:40 cm

Mål:
B:60 cm x SB:45 cm x SD:38/46 cm; SH:40/55 cm; RH:72 cm

Spesifikasjoner:
Sort skall, sort sitte og ryggpute, sølv understell, 260 lift, fotring

Spesifikasjoner:
Grå tekstil (Select 60139), god rygg, grått understell, uten armlen
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SITTEMØBLER
BALANSESTOLER

Antall: 1 stk

Active 200 stol
Sete i sort stoff, hjulkryss
Produsent: RH

RH Activ 200 er lett å tilpasse for
arbeid på kontoret, prosjektrom,
berøringsområder, utdanning og til og
med for hjemmekontoret.

Mål: B:44 cm x D:43 x SH:39,5/52,2
Spesifikasjoner:
Sete i sort stoff, krom hjulkryss, justerbar
armlen, fotstøtte

Antall: 2 stk

HÅG Inspiration 9221
kontorstol
Meshrygg og pute i sort , sort
understell
Produsent: HÅG

HÅG Inspiration 9221 har meshtekstil i
ryggen som gir en avkjølende effekt og
har et lyst og attraktivt utseende.
Setehøyden og -dybden kan reguleres.
En r.egulerbar korsryggpute gir ekstra
komfort og optimal støtte.
Vippemotstanden er regulerbar og kan
låse

Mål: B:60 cm x SB:45 cm x SD:38/46 cm x
SH:40/55 cm x RH:72 cm
Spesifikasjoner:
Meshrygg og pute i sort , sort understell,
sort armlen

Antall = 1 Antall = 3

BackApp balansestol
Svart stoff, sølvgrå aluminium
understell
Produsent: Back App

Back App balansestol er en
prisbelønnet ergonomisk stol.
Balansering med Back App når du
sitter er enkelt. Plasser føttene på
fotplate og kjenn at balansemotoren er
i gang. Balanseringen på Back App kan
sammenlignes med når du sykler, rir,
padler eller går en tur i skogen.
Balanseringen skjer helt uten at man
tenker over det. Sentrale kjernemuskler
i ryggen brukes hyppig for å holde
kroppen i balanse - og da er
balansemotoren i gang.

Mål: SH:58/81 cm
Spesifikasjoner:
Svart stoff, sølvgrå aluminium understell,
rød vippindikator
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Engelbrechts Joint kontorstol er det ideelle valget for et hjørnekontor eller et elegant møte- og konferanserom.

Engelbrechts Joint stol i brunt skinn, medium rygg, understell
m/hjul

Elegant
Ideell for møterom eller arbeidsplassen på jobb eller hjemme
Slitesterkt skinn
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Engelbrechts Joint stol i sort mesh, medium rygg, understell
m/glidere

Elegant
Ideell for møterom eller arbeidsplassen på jobb eller hjemme
Pustende og elastisk mesh stoff

SITTEMØBLER
KANTINE-/BESØKSSTOLER

Antall = 1 stk

Antall = 1 stk

Dry armstol

Visavis 3 stol

Produsent: Randers+Radius

Produsent: Vitra

DRY er en stol for mange formål og er designet for flere ulike
segmenter i kontraktsmarkedet. DRYs store allsidighet gjør den
egnet til alle situasjoner hvor folk trenger en sitteplass. Den er lett
å stable, både med og uten armlener. DRY-stolen er preget av det
myke og fleksible skallet i materialet PUR, som samtidig bidrar til
en veldig komfortabel sitteopplevelse.

Visavis besøkende og konferansestol av Antonio Citterio er en
overbevisende kombinasjon av estetisk tilbakeholdenhet,
strukturell klarhet og suveren komfort.

Mål: B:53 cm x D:51 cm x SH:47 cm x RH:80 cm

Mål: B:55 cm x D:58 cm x SH:51 cm x RH:80 cm
Spesifikasjoner:
Sete i sort, krom understell, krom armlen

Spesifikasjoner:
Sete/Rygg i sort, krom understell, krom armlen

Antall = 1 stk

Antall = 1 stk

Atlas stol

Bo spisestol

Produsent: Lammhults

Produsent: Helland

Lammhults Atlas-stolen er en innovativ stol med fleksibel rygg
som svinger midtveis for å tillate en avslappende
posisjonsendring uten å forlate stolen. Designet av Johannes
Foersom / Hiort-Lorenzen som sier dette om stolen: "Med Atlas
ønsket vi å lage en konferansestol, en myk stol for møterom der
komfort er den viktigste faktoren".

Skandinavisk design
Svanemerket
Bo er en svanemerket spisestol som er flott å kombineres med
tilhørende bord i samme serien. Designet av Arild & Helge
Mål: B:58 x D:56 cm x H:88 cm x SH:46/51 x

Mål: B:59 cm x D:59 cm x SH:45 cm x RH:87 cm
Spesifikasjoner:
Grått stoff, krom understell, krom armlen

Spesifikasjoner:
Sort trekk, heltre bjørk natur, med armlen
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SITTEMØBLER
STOLER

Popcorn stol
Skall i hvit, blå setepute og hvitt understell
Produsent: Fora Form
Skandinavisk design
Moderne tolkning av et klassisk møbelikon
Kan henges på bord og strables
Mål:
B:57 cm x D:51 cm x SH:47,5 cm x RH:82 cm
Spesifikasjoner:
Skall i hvit, blå setepute og hvitt understell

Pond stol
Hvitt skall, hvitt stålunderstell
Produsent: Fora Form

Skandinavisk design
God sittekomfort
Spesifikasjoner:
Hvitt skall, hvitt stålunderstell, uten armlen
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SITTEMØBLER
BARSTOLER

Antall = 1

Antall = 1

Popcorn barkrakk

Con barkrakk

Produsent: Fora Form

Produsent: Fora Form

Popcorn barkrakk har et distinkt formspråk med en omsluttende
form som gir god sittekomfort. Barkrakken er stablebar og kan
henges på bord for enklere rengjøring. Designet av Sven Ivar
Dysthe.

Con er en allsidig stolserie med flere bruksområder, fra styrerom
til kantine. Tydelige knapper forbinder sete og ryggstøtte. En
stolserie med fokus på komfort og funksjonalitet. Designet av
Lars Tornøe.

Mål: B:51 cm x D:52 cm x SH:63 cm x RH:77 cm

Mål: B:54 cm x D:51 cm x H:83 cm

Spesifikasjoner:
Høy med pute. Mørk grått skall i PP, tekstil pute i Fame 50078 lys
grå

Spesifikasjoner:
Orange tekstil, sort epoxy understell

BESTSELGER

About A Stool AAS32 barkrakk

BESTSELGER

Sola barkrakk

Produsent: HAY
Barstolen About A Chair AAS32 har en buet rygg og lange,
elegante treben. Den har en enkel, men sterk visuell
tilstedeværelse som gjør den ideell som barstol i et offentlig miljø,
samt for uformelle møter og måltider. Designet av Hee Welling

Sola barkrakk med treben skaper en hjemmekoselig stemning i
rommet. Stolens stilige og forlokkende form gjør det mulig å
benytte den naturlig i mange rom.
Mål: B: 48 cm x D: 51 cm x SH:65 cm

Mål:
B:50 x D:43 cm x H:74/85 cm x SH:74 cm

Spesifikasjoner:
Sete med mørkeblått trekk og tre understell med fothviler

Spesifikasjoner:
Sort polypropen, lyst tre, stål fotstøtte
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SITTEMØBLER
BARKRAKKER

Antall = 17

Normann Copenhagen Form barkrakk
Produsent: Normann Copenhagen
Form er designet av den danske designeren Simon Legald og er
en del av en større kolleksjon lansert i 2014. Serien Form henter
tydelig frem dansk designtradisjon i sin elegante og eksklusive
design. Med myke linjer og et stilrent uttrykk skaper Simon Legald
et minimalistisk design for hjemmet eller kontoret.
Mål: B:45 cm x D: 45 cm x H: 87 cm x SH: 75 cm
Spesifikasjoner:
Grått skall, eik understell med fotstøtte
Form barkrakker fra Normann Copenhagen - Skandinavisk design

Antall = 1

Catifa 64 barkrakk
Sort fullpolstret lær, krom understell
Produsent: Arper

Antall = 1

Pure krakk
Produsent: Randers+Radius

Arper Catifa 64 er en lekker og moderne barkrakk med svingbar
bunn i krommet stål. God rygg for økt komfort og fothviler.
Designet av Lievore Altherr Molina, 2004.

PURE-serien er preget av godt gjennomtenkt ergonomisk design
og høy funksjonalitet. Den er designet for kontraktsmarkedet og
passer godt for kantiner, klasserom og møterom. Krakkene er
stablebare.

Mål: B:72 cm x D:42 cm x SH:73 cm x RH:98 cm

Mål: H: 80 cm x Ø: 45 cm

Spesifikasjoner:
Sort fullpolstret lær, krom understell, med fotring

Spesifikasjoner:
Sete i sort, krom understell, krom fotstøtte
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SITTEMØBLER
KRAKKER

Antall = 1

Antall = 1

Pure krakk

Pure krakk

Produsent: Randers+Radius

Produsent: Randers+Radius

PURE-serien er preget av godt gjennomtenkt ergonomisk design
og høy funksjonalitet. Den er designet for kontraktsmarkedet og
passer godt for kantiner, klasserom og møterom. Krakkene er
stablebare.

PURE-serien er preget av godt gjennomtenkt ergonomisk design
og høy funksjonalitet. Den er designet for kontraktsmarkedet og
passer godt for kantiner, klasserom og møterom. Krakkene er
stablebare.

Mål: H: 47 cm x Ø:40 cm

Mål: H:47 cm x Ø:40 cm

Spesifikasjoner:
Sete i grått, krom understell

Spesifikasjoner:
Sete i sort, krom understell

Rure krakker fra Randers+Radius - Stilren og enkel i designet
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SITTEMØBLER
MØTEROMSSTOLER

Antall = 1

Antall = 3

Archal stol

Archal stol

Produsent: Lammhults

Produsent: Lammhults

Archal stol fra Lammhults er en stilren stol som passer i
forskjellige miljøer.
Stolen er miljømerket svanen. Designet av Johannes Foersom &
Peter Hiort-Lorenzen

Archal stol fra Lammhults er en stilren stol som passer i
forskjellige miljøer. Stolen er miljømerket svanen. Designet av
Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen
Mål: B:67 cm x D:67 x SH:45/50 cm x RH:107 cm

Mål: B:67 cm x D:67 cm x SH:45/50 cm x RH:88/93 cm
Spesifikasjoner:
Stoff CC Lain farge sort, medium rygg, polert aluminium m. 5 hjul,
polert aluminium armlen

Spesifikasjoner:
Tekstil Elmo (Soft sort), høy rygg, polert aluminium med 5 hjul,
polert aluminium armlen

Antall = 1

Antall = 1

Fina Soft møteromsstol

Catifa Sensit Office stol

Produsent: Brunner

Produsent: Arper

Brunner Fina Soft er en slank, komfortable møteromsstol. Ideell
for møterom og kontorplassen både på jobb eller hjemme.
Designet av Wolfgang C. R. Mezger.

Arper Catifra konferansestol er vakker å se på, behagelig å sitte i
og av høy kvalitet.
Mål: B:66 cm x D:66 cm x SH:41/54 cm

Mål: SH: 45 cm
Spesifikasjoner:
Sort skinn, medium rygg, krom understell, krom armlen, glidere
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Spesifikasjoner:
Oransje tekstil (Remix 2 632) med armlen, krom understell med
hjulkryss

SITTEMØBLER
KANTINE-/BESØKSSTOLER

Antall = 1

Antall = 1

FourSure 88 stol

Inga stol 5613

Sort plast, krom understell

Hvitt kunstskinn, krom understell

Produsent: Four Design

Produsent: Pedrali

Four Design FourSure® 88 er en unik stol designet for å tilby
maksimal komfort og ergonomisk støtte takket være den Vformet ryggen og det fleksible skallet. Optimal til både kantiner,
konferansesentre og kontorer.

Inga-stolen fra Pedrali er preget av myke og essensielle former.
Designet av Pedrali R&D.

Mål: B:52,5 x D:53 cm x SH:45,5 cm x RH:84 cm

Spesifikasjoner:
Hvitt kunstskinn, krom understell, uten armlen

Mål: B:50,5 cm x D:52 x SH:45,5 cm x RH:80 cm

Spesifikasjoner:
Sort plast, krom understell, uten armlen

Antall = 1

Antall = 1

Arper Aava - Sled stol

Arper Aava - Sled stol

Skall i tre, hvitt understell

Skall i sort, stål understell

Produsent: Arper

Produsent: Arper

Arper Aava - Sled passer like fint som kantine- eller besøksstol,
som møteromsstol. Myke kurver gir en moderne silhuett som
både er slående, men følsom, en adaptiv form som kan snakke
eller assimilere seg til ethvert miljø. Designet av Antti Kotilainen

Arper Aava - Sled passer like fint som kantine- eller besøksstol,
som møteromsstol. Myke kurver gir en moderne silhuett som
både er slående, men følsom, en adaptiv form som kan snakke
eller assimilere seg til ethvert miljø. Designet av Antti Kotilainen

Mål: B:53 cm x D:48,5 cm x SH:44,5 cm x RH:78 cm

Mål: B:53 cm x D:48,5 cm x SH:44,5 cm x RH:78 cm

Spesifikasjoner:
Skall i tre, hvitt understekk, uten armlen

Spesifikasjoner:
Skall i sort, stål understell, uten armlen
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SITTEMØBLER
ELEVSTOLER

Antall = 1

Antall = 1

Comet elevstol

Flex barnestol

Produsent: Lekolar

Produsent: Lekolar

Sete og rygg i formstøpt polypropylen med høy slitestyrke og lang
levetid. Trinnløs justerbar sittehøyde 45-65 cm.

Flex Barnestol fra Lekolar er trinnløs, og har stillbar sittehøyde og
fotbrett. Sete, rygg og fotbrett i høytrykkslaminat. Stolen kan
henges opp og har plass til lettmontert bøyle. Bøyle anbefales til
barn mellom 0-2 år. Ved bruk av bøyle kan ikke sete reguleres.
Maks belastning er 40 kg.

Mål: B:43 cm x D:44 cm x SH:45/65 cm
Spesifikasjoner:
Sete og rygg i formstøpt polypropylen, aluminium hjulkryss

Mål: B:38,5 cm x D:21, 5 cm x SH50-65 cm
Spesifikasjoner:
Sete, rygg og fotbrett i høytrykkslaminat i grå/sølv

Antall = 1

Gate Young Student 9501 stol
Produsent: Savir
Gate Young Student 9501 er ideell til klasseværelser og
undervisningslokaler. Den ergonomisk formede ryggen gir
mulighet for at man kan plassere seg i flere stillinger. Alle
materialer er nøye utvalgt med hensikt til 100% resirkulering.
Mål: B:36 cm x D:35 cm x SH:41 x RH:54 cm
Spesifikasjoner:
Sete i sort, sort understell, hjulkryss, fotstøtte

Vi legger vekt på ergonomiske gode og varierte løsninger for
barnehagebarn, elever og lærere. Møbler til barnehage, skole og
utdanningssektoren må være robuste og tåle hard bruk tilpasset
høy aktivitet.
Undervisningsrommene må gi mulighet for flere lærings-situasjoner
samtidig, i form av at man kan avgrense områder, sette sammen i
grupper, omdisponere til grupperom eller skjerme for konsentrasjon.
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BORD
ARBEIDSBORD OG SKRIVEBORD

Antall = 2

Antall = 1

Arbeidsbord med tre overflate 160x80
cm og grå hev/senk ben

Arbeidsbord med grå overflate 160x89
cm og sølv hev-senk ben

Arbeidsbord i tre med grå hev/senk bein. Bredden på bordet er
160 cm og dybden 80 cm. Buet (73,5 cm) med kabel hull på høyre
og venstre side og kabelrenne.

Buet arbeidsbord i grå høyttrykkslaminat med grå hev-senk ben.
Bredden på bordet er 160 cm og dybden 90 cm.
Mål: B:160 cm x D:89 cm

Mål: B:160 cm x D:80 cm x H:59,5-125,5 cm
Spesifikasjoner:
Tre overflate, grå hevsenk ben, buet, med kabelhull og kabelrenne.

Spesifikasjoner:
Grå buet høyttrykkslaminat overflate, sølv hev-senk ben, integrert
kabelrenne sølv.

Antall = 3

Arbeidsbord med grå overflate 160x80
cm og sort hev-senk ben
Arbeidsbord i grå høytrykkslaminat med sorte hev-senk ben.
Bredden på bordet er 160 cm og dybden er 80 cm.
Mål: B:160 cm x D:80 cm
Spesifikasjoner:
Grå høyttrykkslaminat overflate, sort hev-senk ben med kabelhull i
midten.

Antall = 2

Bord med hvit overflate 140x80 cm og
hvite t-ben med manuell høydejustering
Bord i hvit med hvite manuell regulerbare ben. Bredden på bordet
er 140 cm og dybden er 80 cm.
Mål: B:140 cm x D:80 cm x H:66-86 cm
Spesifikasjoner:
Hvit overflate, hvit manuell regulerbare ben.
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BORD
FUNKSJONELLE BORD

Antall = 18

Antall = 1

Clip bord med hvit overflate 120x45 cm
og stål ben

Twisted Little Star bord 5680 hvit
overflate 125x125 cm og eikfiner ben

Bordet er et funksjonelt stabelbart bordsystem, som med sin lette
vekt gjør det enkelt med rydding og ommøblering av lokalet.
Bordet passer til store forsamlingslokaler, undervisningsrom og
kantiner såvel som det enkle møterom. Clip bordet er med sin
elegante enkle form og solide konstruksjon et godt valg til de
fleste stolserier.

Dette er et bord med mange kvaliteter. Den unike og smarte
formen stimulerer stemningen i ethvert bibliotek, enhver kantine
eller ethvert møterom. Fører mennesker nærmere hverandre.
Flere bord kan settes sammen som et puslespill for å lage større
bord. Når det ikke er i bruk, kan stoler plasseres helt
inntil bordkanten.

Mål: B:120 cm x D:45 cm x H:72 cm

Mål: B:125 cm x D:125 cm x H:73,2 cm

Spesifikasjoner:
Hvit overflate, stål ben

Spesifikasjoner:
Hvit overflate og eikefiner skrå bein
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SKJERMING OG AKUSTIKK
VEGG OG SITTEMØBLER

Antall = 2

ScreenIT A30 gulvskjerm grå/blå med
multifarget tråer 160x120 cm

Antall = 1

PodSeat Lenestol med høyrygg beige
og brun/dusrosa tekstil

Produsent: Götessons

Beskytter mot bakgrunnsstrøy og innsyn
Gir rommet karakter med farge og form
Gotessons moderne, stilrene og eksklusive gulvstående
skjermvegger er produsert for å gi optimal
lydabsorbasjon.Perfekt for å skape effektive og personlige
rom i åpne kontorlandskap.De lydabsorberende
skjermveggene gir bra beskyttelse mot bakgrunnsstøy og
innsyn, samtidig som de med sin farge og form gir
rommet karakter.

PodSeat byr på en behagelig plass med lyddemping for én
person i ulike rom på et moderne, aktivitetsbasert kontor.
Stolene kan brukes enten enkeltvis eller i grupper. Takket
være det roterbare understellet kan brukeren snu seg i
ønsket retning.

Mål: B:160 cm x H:120 cm

Mål: B:70 cm x D:65 cm x H:126 cm

Spesifikasjoner:
Grå/Blå tekstil med multifarget tråder, grå bein

Spesifikasjoner:
Tekstil i beige og brun/dusrosa, lap top bord i hvit, roterbar sokkel
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BELYSNING
LAMPER

Antall = 1

Free-F LED stålampe sort
Produsent: Luxo

Free-F LED-gulvlampe har en stålbunn og en
aluminiumsdel. Den ekspansive skjerm er delt inn i to
lyskilder som er laget med prismatisk glass og avgir et
universelt hvitt lys. Lyset fordeles direkte og indirekte, noe
som sikrer at arbeidsflaten og rommet belyses målrettet.
Takket være den slanke og elegante designen, kan den
plasseres fleksibelt.

Mål: B:32 cm x D:57,5 cm x H:190 cm
Spesifikasjoner:
Stålbunn og aluminiumsdel, to lyskilder, universalhvit (4 000 K)
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LINDBAK
LINDBAK smidig
smidig kontor
kontor
Organisasjoner og deres kontor er i stadig i endring og utvikler seg kontinuerlig. Det skal være
Organisasjoner og deres kontor er i stadig i endring og utvikler seg kontinuerlig. Det skal
lett for kundene våre å tilpasse kontoret til organisasjonens løpende behov.
værelett for kundene våre å tilpasse kontoret til organisasjonens løpende behov.
LINDBAK smidig kontor er et sett med tjenester for selskaper i endring og som har fokus
LINDBAK smidig kontor er et sett med tjenester for selskaper i endring og som har
på miljø og bærekraft. Våre tjenester og metodikk gir deg full frihet til å tilpasse antall
fokus på miljø og bærekraft. Våre tjenester og metodikk gir deg full frihet til å tilpasse
kontorplasser og annet utstyr, på en enkel måte.
antall kontorplasser og annet utstyr, på en enkel måte.
Med et komplett tjenestespekter og gode finansieringsløsninger, tilbyr vi inspirerende og
Med et komplett tjenestespekter og gode finansieringsløsninger, tilbyr vi inspirerende og
skalerbare kontorløsninger, med forutsigbar økonomi.
skalerbare kontorløsninger, med forutsigbar økonomi.
Det er dette som er et smidig kontor for oss.
Det er dette som er et smidig kontor for oss.

sirkulær
rådgiving

nytt og brukt

fleksibel leie

gjenbruk på
nett

vedlikehold

kontorflytting

smarte kontor
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LINDBAK - DITT LOKALE KOMPETANSESENTER
Alta
Postboks 158
9502 Alta
(Alma Halses vei 1)
Bergen
Postboks 487 Sentrum
5805 Bergen
(O.J. Brochs gate 16 E)
Bodø
Postboks 1204
8001 Bodø
(Nordstrandveien 63)
Drammen
Nedre Eikervei 8
3045 Drammen
Førde
Indre Hornnesvika 3
6809 Førde
Gjøvik
Ringvegen 16
2816 Gjøvik
Haugesund
Kvitsøygata 4
5537 Haugesund
Honningsvåg
Postboks 203
9751 Honningsvåg
(Storgata 4C)
Karasjok
Fitnodatgeaidnu 1
9730 Karasjok

Kirkenes
Arbeidergata 1
9915 Kirkenes

Stavanger
Koppholen 19, Forus
4313 Sandnes

Kongsberg
Kirkegårdsveien 45
3616 Kongsberg

Tromsø
Kvaløyvegen 311
9016 Tromsø

Kristiansund
Rørgata 8-10
6517 Kristiansund-N

Trondheim
Postboks 2435 Sluppen
7005 Trondheim
(Nordslettvegen 1)

Kristiansand
Kjøita 17
4630 Kristiansand
Lakselv
Postboks 144
9711 Lakselv
(Banaksenteret)
Levanger
Trekanten 1B
7652 Levanger
Mo i Rana
Moloveien 8
8622 Mo i Rana
Molde
Oscar Hanssenvei 1-3
6415 Molde

Tynset
Postboks 3
2501 Tynset
Tomtegata 3
Vadsø
Postboks 103
9811 Vadsø
Strandgata 4
Ørsta
R-Senteret
6160 Hovdebygda
Ålesund
Spjelkavikvegen 130
6010 Ålesund

Namsos
Th. Sommerschields gate 5
7800 Namsos
Oslo
Drammensveien 130
0277 Oslo

We make it
work. At work

