
Show-room

Kom og se vores udstilling hvor I kan 

finde inspiration til nye indretninger.
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Jubii, vi har lige 

fået nye møbler fra 

ABC Inventar A/S

Møbler/Inventar

Møbler og  
inventar til 
alle formål
ABC Inventar A/S er et fleksibel snedkeri der 

udfører alle former for indretning samt bl.a. 

montage & installationer til konkurrence 

dygtige priser.

Kompetencer
Med eget inventar snedkeri udfører vi både 

individuelle kundeønsker ligesom vi har et 

stort program i standard møbler og inventar 

til skoler & institutioner. Inventaret udfø-

res i miljørigtige kvalitets materialer til en 

fornuftig pris.

Garanti – Pris
Vi giver altid en fast pris på vores opgaver, 

ligesom vi løbende har godkendt kvalitets-

kontrol på alle vores faggrupper.

eksempel

Komplet indretning til gruppe med 20 

børn med garderober m/bænke, 2 hylder & 

skuffe samt 4 borde i 40 mm massiv birk 

samt 20 stk. taburetter, reolvæg og 4 stk. 

legetøjskasser. 

Opportunities without limits!

Historien
Firmaet er sidste skud på stammen under 
Dansk ABC Holding som også bl.a. består 
af ABC pavilloner A/S samt ABC Jord & 
Kloak A/S. Vi har stor erfaring fra 
produktion af industriel præfabrikation 
til både private og offentlige byggerier. 

ABC Pavilloner A/S - ABC Jord & Kloak A/S - ABC Inventar A/S -
UAB Baltic modules, er alle en del af Dansk ABC Holding ApS. Alle 
selskaber er 100% dansk ejet og med fundamentet godt plantet i 
den jyske muld omkring Silkeborg.



Garderober i 15 mm lakeret brik, høj model i 
bredde af 30 cm pr. rum med utallige kombi-
nationsmuligheder fra kr. 599,- pr. rum excl. 
moms. 

Børnebord i 4
0 mm massiv lake

ret

birk fra k
r. 1.799,- excl. m

oms

Stole og tabure!er i lakeret birk fra
kr. 299,-

Krybber med hjul, dobbe
ltbund,

madras samt skydetag. K
r. 3.990,-

excl. moms

Reolsystem enten på sokkel 
eller som

væghængt i hhv. 
30 & 50 cm. dybde

Fritstående garderober med ha!e-
hylde, skostativ og 3-krog eks. til 10
børn. Kr. 3.950,- excl. moms!

Bløde skum møbler betrukket med

nappa. Kr. 1.675,- excl. moms pr.

sæt.

Møbler & Inventar udføres

lakeret og m
od mindre 

merpris i alle R
AL-farver.
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Borde udføres i utallige størrelser & 
former samt i mange materialer bl.a.
massiv, højtrykslaminat & linolium.0
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ABC Inventar A/S

Sønderkrogen 7

Grauballe

DK-8600 Silkeborg

T +45 86 81 26 30

www.abcpavilloner.dk

Vi løser ethvert 

indretningsbehov 

på rekordtid.
Opportunities without limits!

Smart skydetag.
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Tilbehør: Sku$er, låger samt
navne- & beskedtavle.




