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CARECO
–SKOLA, VÅRD OCH LAB


Det ska vara lätt att välja inredning.
Det ska vara självklart att den tål
hård belastning och är lätt att hålla
ren. Det ska vara givet att den både
är snygg och funktionell. Och naturligtvis ska du kunna vara säker på att
den som säljer inredningen ger dig
all den hjälp du behöver.
Det är utifrån de grunderna som
vi arbetar, Careco Inredningar. Vi
startade år 2005 av personer med
lång erfarenhet av inredningar. Vår
inriktning är fast och mobil inredning,
främst till skol-, vård- och laboratoriemiljöer men också till andra miljöer
med högt ställda krav. All tillverkning
sker i Sverige av ett närstående produktionsbolag med samma gedigna
erfarenhet som vi själva har. Tillsammans ger vi dig en bra inredningslösning till ett pris som gör varje beställ-
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ningen form under
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FUNKTION
Genomtänkta lösningar
ger funktionella inredningar som sätter
användarens behov i
första rummet.

Våra inredningar används av män-
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en central betydelse i allt vad vi gör.
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som en rad tillvalsprodukter. Dess-

klarheter i all vår inredning. Använ-

utom arbetar vi både med svensk

darens behov kommer alltid i första

standard och med modulsystem

hand och genom modulsystem kan

enligt europeisk standard. Samman-

inredningarna kombineras, monteras

taget ger detta en än mer funktionell

och inredas på det sätt som passar

inredning.

användaren bäst.



KVALITET


Få inredningar utsätts för en så
intensiv användning som dem till
skola, vård och lab. För att klara de
dagliga påfrestningarna med utseendet i behåll gäller bara en sak:
att aldrig tumma på kvaliteten. Ner i
minsta detalj ser vi därför till att uppfylla de förväntningar som du har rätt
att ställa på oss. Och det handlar inte
bara om inredningen i sig. Lika viktig
är kvaliteten i vårt bemötande, i orderhantering, leverans och fakturering
samt i en miljömedveten och resurssnål tillverkning. Våra inredningar ska
hålla på alla plan.
En viktig kvalitetsaspekt är att vi åtar
oss totalprojekt med både egna
leveranser och inköpta produkter. Vi

Hård belastning kräver

bistår arkitekter vid projektering. Där-

hög kvalitet, in i minsta

efter projektleder, utvecklar, tillverkar,

detalj. Först då skapas en

levererar och monterar vi de ingå-

hållbar helhet.

ende delarna till en kvalitativ helhet.

KREATIVITET
Alla uppdrag styrs av varierande
faktorer, miljön där inredningen ska
sitta, och en inre, människorna som
ska använda inredningen. Det är i
samspelet mellan dessa båda som
valet av inredning görs. Ibland är de
yttre förutsättningarna perfekta och
det är bara att välja och vraka ur vårt
breda sortiment. Ofta är förhållandet

Smarta detaljer skapar

det motsatta, miljön sätter stora

kreativa helheter, indivi-

begränsningar. Som tur är ser vi

duellt anpassade för varje

möjligheter i alla miljöer. Stora be-

specifikt uppdrag.

gränsningar kräver stor kreativitet, allt
för att människorna som använder
inredningen inte ska behöva ge avkall
på sina önskemål om form och funktion. Vi bistår med råd och hjälp för
att skapa kreativa lösningar för varje
enskild miljö. För oss är det de inre
faktorerna, användarna, som sätter
gränserna, inte världsliga ting som
väggar och tak.



FLEXIBILITET
Till en mångsidig kundkrets, krävs
mångsidig inredning. Det har vi tagit
fasta på genom att erbjuda flexibla
lösningar. Inte bara när det gäller
våra mobila inredningar som ju är
flexibla i och med sin rörlighet, utan
även när det gäller den fasta inredningen. Flexibiliteten består dels i att
du själv kan avgöra hur inredningen

Kombinera, komplettera,

ska monteras; vägghängd, på sockel

förändra – flexibiliteten

eller fristående, men också i att

och möjligheterna är i det

modulerna erbjuder i det närmaste

närmaste oändliga.

oändligt många kombinationsmöjligheter.
Även när det gäller hur du väljer att
inreda modulerna erbjuds stor
flexibilitet, tack vare vårt stora utbud
av lådor, insatser, hyllplan med mera.
Och skulle dina behov en dag förändras, kan du lätt komplettera inredningen. I och med att vi arbetar
enligt svensk och europeisk standard är det enkelt att komplettera
eller förändra, allt efter tycke, smak
och behov.
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BESTÄLL VÅR KATALOG
Vill du veta mer om vad Careco erbjuder?
Beställ vår katalog genom att ringa 0479-155 60 eller
skicka ett mail till info@careco.se.
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