DIN KOMPLETTA
LEVERANTÖR
AV BADRUM,
KAKEL, KLINKER
OCH TRÄGOLV.

DET BÖRJADE MED ett litet utbud av badrums-

inredningar – idag erbjuder Arredo ett av marknadens
bredaste sortiment av badrumsprodukter, kakel,
klinker och trägolv. Produkterna tar vi fram i egen regi
och med många modeller och mått att välja mellan
har vi något för alla smaker, utrymmen och behov.
Vi är den enda leverantör du behöver!
För oss är alla projekt lika viktiga och förtjänar samma
uppmärksamhet och omsorg. Därför vänder vi oss till
såväl hemmafixare som arkitekter, byggherrar med
flera. Hos Arredo ska alla känna sig hemma.

kompletta

Det högsta betyg vi kan få är när våra kunder
rekommenderar oss till andra. För att nå dit satsar vi
på hög kvalitet, ett brett sortiment, konkurrenskraftiga
priser och snabba leveranser. Och kunnig och effektiv
service såklart!
Som företag har Arredo byggt upp gedigen kunskap
under de närmare trettio år som vi funnits i branschen.
Vi vet vad som krävs för att ditt projekt ska bli det
bästa någonsin och vi ställer höga krav på hela vår
verksamhet – från design och funktion till rådgivning
och smidiga leveranser. En av våra specialiteter är
stora projekt där vi ger all den inspiration och trygghet
som bara en riktigt erfaren leverantör kan ge.

trygga

Den som väntar på något gott väntar aldrig för
länge, åtminstone inte om man väljer Arredo.
Vi vet hur viktigt det är med snabba leveranser
om ett projekt ska hålla uppsatta tids- och
kostnadsramar. Därför har vi byggt upp ett eget
och väl tilltaget logistikcentrum i Trelleborg,
med i stort sett hela vårt sortiment för direkt
leverans till kunder i Sverige inom 24 timmar.
Skulle en produkt inte finnas på lager, vilket
hör till undantagen, ger vi alltid klara besked om
när du kan ha den. Pålitliga, snabba leveranser
så du kan komma vidare i ditt projekt, det är
en självklarhet för oss.

snabba

Ibland behöver man se, uppleva
och känna för att få inspiration
till sitt projekt. Därför har vi samlat
hela vårt sortiment i ett stort
showroom i Trelleborg, så du kan
titta närmare på produkterna och
få en känsla för hur slutresultatet
av ditt projekt kan komma att se ut.
Sen, när du väl bestämt dig, är det
bara att beställa så levererar vi
produkterna till den adress du önskar.
Snabbt, enkelt och tryggt!

sortiment

Hotell, shoppingcenter, villor, lägenheter,
offentliga miljöer – Arredo arbetar med många
kunder och vi är lika glada och stolta över alla!
Här är några exempel på projekt som vi
levererat produkter till. Du hittar ännu fler
på www.arredo.se.
Toppengallerian, Höllviken

Myresjöhus

projekt
JSB Trygga Boendet

Marriott, Renaissance Malmö Hotel

Radisson Blu Hotel, Malmö

Radisson Blu Royal Garden Hotel, Norge

MKB Fastighets AB, Malmö

Grand Hotell, Lund

Riksbyggen, Kv Källby Lund

Vill du veta mer om ett
specifikt projekt är du varmt
välkommen att höra av dig.
Patrick Larsson
patrick@arredo.se, 0708-26 14 60
Linnea Dehn-Rosengren
linnea@arredo.se, 070-679 71 98
Mats Lyngstedt
mats@arredo.se, 070-679 77 22
Kryddhuset Drottningtorget, Malmö

Hotell Lundia, Lund

Vindöga Västra Hamnen, Malmö

Brf Krageholm, Malmö
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är på

med kapacitet

för ytterligare expansion. Lagret har bland annat plats för

kakel,

parkett

samt alla våra badrumsmöbler och övriga produkter i sortimentet.

I höglagret finns

pallplatser.

Arredo AB har högsta kreditbetyg (AAA) och omsätter

Idag har vi

artiklar i vårt sortiment.

Vår utställningsyta finns på Godsvägen

Godsvägen 9, S-231 62 Trelleborg, Sweden

kronor.

arredo.se

.

