PRODUKTER FÖR LEVANDE MILJÖER
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HELHETSLÖSNINGAR FRÅN EN
LEDANDE TILLVERKARE
Noas Sweden började som ett renodlat snickeri för snart 25 år sedan. Sedan dess
har vi utvecklats till en helhetsleverantör och producent av specialinredning till
hotell, restaurang, offentliga miljöer och kontor. Vi står till tjänst med projektledning,
konstruktion, produktion och service.
Vi arbetar med alla material men har en specialitet inom Solid Surface och trä. Vi kan
inredning och vår passion är att hjälpa våra kunder att uppnå önskat resultat till rätt
kostnad. Vår styrka ligger i kombinationen av helhetsåtagande och spetskompetens.
På vår anläggning i Tibro har vi alla de resurser som krävs för att leverera kvalitativa
och kostnadseffektiva lösningar. Vi har ett välutvecklat nätverk i Tibro-regionen vilket
effektiviserar produktionsprocessen och stödjer oss både med spets och bredd.
Sedan 2019 ägs Noas Sweden av Storskogen AB och företaget har därmed fått ännu
större möjligheter att erbjuda helhetslösningar när det gäller inredning för offentliga
miljöer.

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier, direktåtkomst till webben och snap-videos via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

360º panorama

Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Cinemagrafi

Webb-ikon

Snap-video

”NORDENS
LEDANDE OCH
SJÄLVKLARA
PARTNER
INOM SOLID
SURFACE OCH
SPECIALBYGGD
INREDNING.”

› Inga synliga skarvar
› Brett urval av färger och tillbehör
› Slitstarka, porfria och hygieniska ytor
› Lätt att bearbeta och varmforma
› Flexibla lösningar för specialfärger
› Materialet kan återvinnas

gop erbjuder ett noga utvalt sortiment
av innovativa plastprodukter från marknadens
ledande tillverkare. Med vår kunskap om plast
hjälper vi dig att hitta de bästa lösningarna
för dig och dina kunder.

www.gop.se
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”VÅR PASSION
ÄR ATT HJÄLPA
VÅRA KUNDER
ATT UPPNÅ
ÖNSKAT
RESULTAT
TILL RÄTT
KOSTNAD.”

Vi löser era
belysningsprojekt
www.ledteknik.se

033-4300505

VI BYGGER EFTER DINA ÖNSKEMÅL
Våra engagerade projektledare blir dina partners och problemlösare från projektstart och
genom hela uppdraget. Med projektledaren kan du diskutera dig fram till den optimala
lösningen för dina idéer, både utförandemässigt och i fråga om kostnadseffektivitet.
Först när du och din projektledare är överens om mål och krav fastställer ni tillsammans
tidsplan och leverans.

FRÅN RITNING OCH VISUALISERING TILL FÄRDIG PRODUKT
Noas producerar i egen anläggning, hur krävande ditt uppdrag än är. Avancerad CADteknik ger oss möjlighet att framställa även det verkligt unika. Vi arbetar med alla material:
Solid Surface, trä, glas, metall, sten, textil. Och vi ser sällan eller aldrig begränsningar,
bara möjligheter.
På Noas Sweden är kvalitet och service en självklarhet. Det vi levererar ska motsvara eller
överträffa dina förväntningar. Och behöver du hjälp även efter leverans står vi till tjänst
med exempelvis montering, lagerhållning och eftermarknad.

”OERHÖRT
LYHÖRDA OCH
LEVERERAR EN
FANTASTISK
PRODUKT”
MAGNUS ÅHS, RAMBÖLL

DETALJER SOM GÖR SKILLNAD
Allt är inte bara yta. Det är detaljerna under
som skapar helheten som håller.
Oavsett om det gäller ditt kök, ditt badrum –
eller vad du än bygger. Och små detaljer gör
stor skillnad – därför har vi över 5 000 detaljer
som ger dig precis den yta du vill. Allt från
knoppar, beslag och belysning till maskiner
och verktyg som gör allt så mycket enklare.
Och vår erfarenhet och vårt kunnande får
du på köpet – i snart 100 år har vi hjälpt våra
kunder att göra skillnad.
Gå in på theofils.se och se själv!

Mogölsvägen 26
555 93 Jönköping

info@theofils.se
010-178 13 00
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VI SAMARBETAR MED
NOAS OCH TAR HAND
OM DERAS RESURSER
Vill du också ha hjälp kontakta
oss på www.stenarecycling.se

HOTELL OCH RESTAURANG
Noas Sweden levererar inredning till hotell, i Sverige och internationellt, stora som små. Vi har omfattande
erfarenhet och känner väl till vad som krävs för att ett hotellrum ska fungera, vara vackert och ha rätt
atmosfär. Många välkomnande och lättarbetade receptioner med tillhörande förvaringsutrymmen
produceras hos oss i Tibro för att tjänstgöra på din ort eller någon annan stans i världen.
Restauranger är en annan av våra specialiteter, vare sig de ingår i hotell eller restaurangkedjor, eller är helt
unika. Noas Sweden kan producera och leverera allt från matsalens möbler och övrig inredning till helt
skräddarsydda kökslösningar. Det har lett till långvariga samarbeten med allt från renommerade inredare,
byggföretag och konceptrestauranger till stjärnkrögare med högst personliga önskemål och krav.
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Vi på Glasmästar´n i Tibro är

stolta över att kunna leverera
alla speciallösningar inom
glas till NOAS Sweden.
www.glasitibro.se
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OFFENTLIG MILJÖ & BUTIK
Vi inreder tillsammans med våra partner det offentliga rummet så att det uppfyller alla krav på
funktion, effektivitet och komfort. Det spelar ingen roll om ditt uppdrag gäller ett konferensrum eller
ett helt kontor, en reception eller ett väntrum, vårt engagemang är alltid hundraprocentigt.
Noas Sweden har resurser och kapacitet att skapa den personliga butiken eller det stora varuhuset
– även med olika koncept för varje varugrupp. Vi kan bygga miljöer och fungerande inredningar för
varje typ av butik, i de mest skilda stilar, från klassiskt till framtid.

www.thagee.se
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Verktyg till industrin
edstroms.com

EGNA PRODUKTER
SOM TÅL TUFFA TAG
Våra egna produkter är framtagna för den offentliga miljöns höga krav, särskilt
med tanke på funktion, hygien och städning, slitstyrka och cirkulärt tankesätt.
Exklusivitet i materialval, kvalitet och design ger produkter som kommer fungera
bra under många år. Gemensam nämnare för alla våra produkter är ytor och
detaljer i Solid Surface, företrädesvis från Dupont™ Corian®.
Alla produkter är utvecklade på initiativ av och tillsammans med brukarna
inom vård, skola och offentliga miljöer i samarbete med Noas Sweden.
Tvättrännor, operationsvaskar, bord i Solid Surface håller under många
år och är enkla att rengöra och underhålla.
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Uno Johanssons
Uno Johanssons Åkeri i Tibro

www.cmhsmide.se

– din pålitliga partner inom transport och frakt.
Vi kombinerar professionell service med stor flexibilitet,
och utför garanterat säkra transporter.
www.unojohanssonsakeri.se

HUVUDKONTOR
Noas Sweden
Fabriksgatan 2
543 50 Tibro
0504-49 51 00
INFO@NOASSWEDEN.SE
WWW.NOASSWEDEN.SE

• 16150 • www.jssverige.se
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