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HEADING
Ergonomi er et tverrfaglig kunnskapsfelt som handler om tilpasning 

mellom arbeidsmiljø og mennesket. I vårt tilfelle er det snakk om 

tilpasningen mellom det enkelte menneske, med dets individuelle 

utgangspunkt, og arbeidsplassen. Alle medarbeidere har individu

elle behov og det er stor forskjell på hva kroppen trenger, og hvilke 

belastninger kroppen tåler. Utsetter vi kroppen for langvarig og 

 ensformig arbeid, for eksempel ved feil sittestilling over lengre tid, 

kan vi få belastningslidelser. 

Kontorutstyret kan ikke bare se bra ut – det må også ha universell 

utforming med løsninger som passer for hver enkelt medarbeider, 

så langt det er mulig. Derfor har vi funnet leverandører som har 

spesialisert seg på ergonomiske produkter på arbeidsplassen. Vi kan 

hjelpe med å tilrettelegge gode og riktige ergonomiske løsninger, slik 

at sykemelding kan unngås, eller i verste fall gjøres så kortvarig som 

mulig. Dette lar seg gjøre med dagens spekter av hjelpemidler og 

produkter, under forutsetning av riktig tilpasning, bevisstgjøring og 

opplæring av brukeren. 
vann i løpet
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V E I E N  T I L  FR ISKE 
M E D A R B E I D E R E

SITT RIKTIG

GÅ MEN S DU JOBBE R

HEV-/SENKPULT

VARIA SJON

Vi nordmenn sitter i gjennomsnitt stille 
i ni timer hver dag. Jobber du på kontor 
øker snittet til hele 12,5 timer. Med så 
mange timer i kontorstolen er en ergo
nomisk korrekt sittestilling avgjørende 
for å unngå skader eller plager.

Verdens helseorganisasjon anbefaler 
at vi går minst 10 000 skritt om dagen. 
Med tre timer på kontormølla oppnår du 
denne anbefalte daglige aktiviteten.

Det å erstatte noen av timene du 
 sitter stille, med å stå eller ta små 
aktive pauser, kan ha positive helse
effekter. Forskning viser at det å 
erstatte én time stillesitting med å 
stå, kan øke livslengden med hele  
fem prosent.

Active Stand motiverer til stående 
arbeid, slik at du kan reduserer 
sittetiden. Den belaster ben og kropp 
på en aktiv og riktig måte, samtidig 
som den demper og avlaster mot det 
harde underlaget.
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Dårlige ergonomiske forhold på arbeidsplassen er en av de største grunnene 
til sykdom og fravær – noe som kan koste bedriften tusenvis av kroner i løpet 

av et år. Korrekte ergonomiske forhold kan bidra til å forhindre sykefravær, 
og øke konsentrasjonen og produktiviteten til de ansatte.

BELYSNI NG

FORAN SKJE RMEN

DRIKK NOK VANN

STØY

80 prosent av sanseinntrykkene våre 
 kommer via synet, noe som gjør riktig 
 arbeidslys veldig viktig. God kontor
belysning reduserer risikoen for helse
problemer som nakke og ryggsmerter, 
hodepine, trett og såre øyne, i tillegg til 
nedsatt arbeidskapasitet.

Plasseringen av skjerm, mus og tastatur 
er viktig for å unngå unødvendige 
belastninger og skader. Ergonomisk 
utstyr et viktig alternativ som kan gjøre 
nødvendige bevegelser så komfortable 
som mulig.

Drikkevann er vårt viktigste nærings
middel og for lite vann kan føre til 
lavere konsentrasjon. Med kaldt og 
frisk vann lett tilgjengelig på arbeids
plassen øker sannsynligheten for at 
man drikker nok i løpet av arbeids
dagen.

Åpne kontorlandskap har blitt nor
malen på de fleste arbeidsplasser, 
noe som kan forårsake bråkete for
hold for de ansatte. Støyabsorbenter 
og lydmaskering kan forhindre ned
satt prestasjonsevne blant de ansatte 
og bidra til et bedre arbeidsmiljø.
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ERGONOMI 
OG FRISKE 
MEDARBEIDERE

Ifølge «Store norske leksikon» er ergonomi en «betegnelse på 

 forskning og praktiske tiltak som har hensikt å tilpasse maskiner 

og arbeidsredskaper til de menneskene som skal betjene dem». 

Ergonomi kan derfor beskrives som læren om hvordan du best mulig 

tar vare på kroppen din på jobb.

Utsetter vi kroppen for langvarig og ensformig arbeid, for eksempel 

ved feil sittestilling over lengre tid, kan vi få belastningslidelser. 

Aktiviteter som hver for seg ikke ansees som tunge, kan over lengre 

tid påføre en høy totalbelastning som resulterer i skader. Alle 

med arbeidere har individuelle behov og det er stor forskjell på hva 

 kroppen trenger, og hvilke belastninger kroppen tåler. Kontorutstyret 

kan ikke bare se bra ut, men må ha universell utforming med løs

ninger som passer for hver enkelt medarbeider, så langt det er mulig.

Dårlige ergonomiske forhold på arbeidsplassen er en av de største 

grunnene til sykdom og fravær. I følge Arbeidstilsynet har 40 prosent 

av sykmeldingene i Norge en diagnose relatert til muskel og skjelett

plager. De oppgir at noen av de største risikofaktorene for utvikling 

av slike plager er ensformig arbeid, uheldige arbeidsstillinger, dårlig 

lys og støy, og mistrivsel og tidspress.

Bedrifter kan spare både tid og penger ved å innføre ergonomiske 

tiltak og forebygge slike sykemeldinger. En undersøkelse fra 2010 av 

SINTEF for NHO viser nemlig at en ukes sykefravær koster bedriften 

i gjennomsnitt 13 000 kroner. I tillegg kan korrekte ergonomiske for

hold bidra til økt konsentrasjon og produktivitet på arbeidsplassen.
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STØY
støy på kontoret 
Egne kontorer blir mer og mer sjeldent og åpne kontorlandskap har 

blitt normen for de fleste arbeidsplasser. Åpne landskap er areal

effektive, kan promotere lettere samarbeid mellom kollegaer og er 

mindre kostbart for bedriften. Men, det kan også forårsake bråkete 

forhold som svekker prestasjoner på kontoret. Telefonsamtaler, 

samtaler mellom ansatte, og bråkete printere, kaffemaskiner og 

ventilasjonsanlegg er bare noen eksempler på støy som kan svekke 

konsentrasjon og effektivitet.

konsekvenser av støy
Den svenske miljøpsykologen Helena Jahncke har gjort flere studier 

som undersøker hvordan støy påvirker arbeidstakere. I sin studie fra 

2012 fant Jahncke blant annet at prestasjonsevnen kan svekkes med 

mellom to til ti prosent hvis arbeidstakere kan oppfatte irrelevant 

bakgrunnslyd, sammenlignet med et stille lokale.

tiltak
Mange moderne kontorer består av få møbler, stilrene rom og glatte 

overflater, gjerne i materialer som glass og betong. Konsekvensen 

av dette er dårlig akustikk og lyder som reflekteres mellom gulv og 

vegger. Et tiltak er derfor å utstyre kontorer og møterom med tekstiler 

som vil absorbere lydene, for eksempel tepper, lydabsorberende 

bilder, bordskjermer og skjermvegger.

lydmaskering
Har du et område der støy er en stressfaktor som forurenser miljøet, 

eller at noen lett kan overhøre andres samtaler? Lydmaskering er en 

prosess der man tilfører en svak bakgrunnslyd for å redusere tydelig

heten i samtaler og på denne måten beskytte konfidensialitet og lage 

det akustiske miljøet mer komfortabelt.
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vi sitter for mye
Kroppen er laget for bevegelse, og fysisk aktivitet er viktig for at blant 

annet hjertet, fordøyelsen og nervesystem skal fungere optimalt. 

Allikevel sitter vi nordmenn i gjennomsnitt stille i ni timer hver dag. 

Jobber du på kontor øker snittet til hele 12,5 timer. Mange er ikke 

klar over hvor mye de sitter i løpet av en dag, eller hvordan kroppen 

påvirkes av for mye stillesitting.

alarmerende konsekvenser
Det er gjort flere studier på konsekvensene av for mye stillesitting 

og funnene er alarmerende. Noen av risikoene inkluderer økt sjanse 

for å utvikle diabetes, hjerte og karsykdommer og kreft, i tillegg til 

smerter i muskler og ledd. Når du sitter over lengre perioder brenner 

musklene mindre fett og blodet sirkulerer ikke like effektivt. Lengre 

sitteperioder fører også til et lavere nivå av det gode kolesterolet i 

blodet. Skjelettet og musklene blir svakere fordi sitting tar av mye 

belastning og fordi sittestillingen blir statisk og kjernemuskulaturen 

blir passiv. I tillegg kan musklene bli korte og stramme fordi du sitter i 

en statisk stilling, igjennom nesten hele dagen.

reis deg opp
Helsedirektoratet anbefaler at voksne er fysisk aktive i minst 150 

minutter hver uke. Allikevel er ikke en kort treningsøkt hver dag nok 

til å utjevne mange timer med stillesitting i løpet av en uke. Derimot 

kan det å erstatte noen av timene du sitter stille, med å stå eller ta 

små aktive pauser, ha positive helseeffekter. Dette kan være et lite 

ARBEIDSSTILLING 
OG HEV/SENK
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ærend én gang i timen, at du velger trapper fremfor heisen, at du går 

kveldsturer, en halvtime på kontormølla eller at du jobber stående 

deler av arbeidsdagen. En rekke eksperter fra Storbritannia, Australia 

og USA anbefaler at man bør stå minst to timer av arbeidsdagen, og 

at dette kan etter hvert økes til fire timer. Dette aktiverer  musklene 

og kan forbedre blant annet blodsukkernivåer og muskel og 

skjelettplager. Australsk forskning viser også at det å erstatte én time 

stillesitting med å stå, kan øke livslengden med hele fem prosent.

hvordan stå riktig
Når du først har reist din hev og senkpult, og kommet deg opp av 

kontorstolen, er det viktig at du står korrekt for å unngå belast

ningsskader. Stå med rett rygg og med vekten jevnt fordelt på begge 

føttene. Pass på at du ikke står og henger på det ene beinet, siden 

dette fører til ensidig belastning på bein og hofter. Ha avslappede 

skuldre og la overarmene henge ned langs kroppen, mens underar

mene hviler på bordplaten.

ta en aktiv pause
Ønsker du ekstra motivasjon for å stå riktig kan «Active stand» 

være noe for deg. Active Stand tvinger deg inn i en rett og naturlig 

holdning, og aktiverer kroppens kjernemuskulatur. Den belaster ben 

og kropp på en aktiv og riktig måte, samtidig som den demper og 

avlaster mot det harde underlaget.

Bilde/bilder
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beveger du deg nok?
Det er liten tvil om at vi sitter for mye. Kjører du bil til og fra jobb, 

sitter på kontoret hele arbeidsdagen, og tilbringer kvelden i sofaen 

foran TVen, så blir det liten tid til aktivitet. Verdens helseorganisa

sjon anbefaler at vi går minst 10 000 skritt om dagen. Med tre timer 

på kontormølla oppnår du denne anbefalte daglige aktiviteten. 

 Kontormølla er en tilpasset tredemølle som passer sammen med 

en hev og senkpult for rolig gange ved arbeidsstasjonen, og som 

dermed forhindrer stillesittende arbeid. Ved sakte, gående arbeid 

svetter du ikke og du får gjort like mye som når du sitter.

vondt i ryggen?
I Norge antar man at 60–80 prosent vil være plaget av ryggsmerter 

i løpet av livet, og vi vet med stor sikkerhet at ryggen leges best og 

raskest ved at du er i aktivitet. Sitter man lenge av gangen, kan dette 

forverre smertene hos mange. For kontoransatte med vond rygg er 

kontormølla en mulighet til å holde muskulaturen varm og ryggen 

i bevegelse, samtidig som du jobber som normalt. Hvis du er en av 

dem som må «opp og gå» for å dempe ryggsmertene, kan kontor

mølla være et godt alternativ for deg. 

TREDEMØLLE
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ergonomisk sittestilling
Det er ikke alltid det er like lett å gjennomføre oppgaver stående. 

Hvis du først skal sitte, kan en ergonomisk korrekt sittestilling være 

avgjørende for å unngå skader eller plager som følge av lange dager 

ved kontorpulten. Derfor er det viktig med en kontorstol som kan 

justeres og tilpasses etter individuelle behov. For korrekt sittehøyde 

skal fotsålene ha full kontakt med gulvet, og hoften skal befinne 

seg litt høyere enn knærne. Juster ryggvinkelen på stolen din slik 

at du sitter med ryggen mest mulig rett. En oppreist sittestilling 

åpner  kroppen, forbedrer pustingen og øker blodsirkulasjon, mens 

bevegelse stimulerer kroppen. Denne kombinasjonen øker oksygenet 

i kroppen, skjerper konsentrasjonen og øker ytelsen.

aktiv sitting
Menneskekroppen er ikke skapt for å sitte stille i timevis hver dag 

og vi trenger å ha variasjon, også når vi sitter. En undersøkelse av 

 Karolinska Instituttet i Stockholm viser at kontorarbeid i en stol 

med sentrert vippemekaniske hjelper til lett aktivitet gjennom hele 

arbeidsdagen. Et ustabilt sete gjør at kjernemuskulaturen rundt 

ryggsøylen søker den optimale posisjonen for å holde kroppen 

stabil – noe som også sørger for at du sitter korrekt. Dette erstatter 

ikke variasjon ved å reise seg og ta en tur til kaffemaskinen, men 

undersøkelsen viser at en stol med vippefunksjon kan ha en markant 

positive fysiologisk effekt. 

SITTESTILLING 
OG STOL
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BELYSNING 
PÅ KONTORET

individuelle behov
De fleste har opplevd hvor ubehagelig det er med både for lite og 

for mye lys, men få vet hva som riktig lys er for akkurat deres øyne. 

Korrekt belysningsstyrke varierer ut ifra alder, hvilket type arbeid som 

utføres, og arbeidstakerens individuelle behov. Lysbehov endrer seg 

med alderen og kan være sterkere for de med synsforstyrrelser eller 

nedsatt syn. For eksempel trenger en 60åring 5–6 ganger så mye lys 

som en 20åring. Derfor er individuelle reguleringsmuligheter viktig 

– spesielt i åpne kontorlandskap. God kontorbelysning reduserer 

risikoen for helseproblemer og forbedrer produktiviteten. Den bidrar 

til komfortable, fleksible og stimulerende omgivelser, og sparer 

energi og penger.

viktigheten av riktig lys
80 prosent av sanseinntrykkene våre kommer via synet, noe som gjør 

riktig arbeidslys veldig viktig. Belysning har en stor betydning for 

helse og trivsel på arbeidsplassen. Vanlig symptomer knyttet til dårlig 

belysning er såre øyne, hodepine, nakke og ryggsmerter, tretthet og 

nedsatt arbeidskapasitet. I tillegg sitter alt for mange sitter feil for å 

kompensere for dårlig lys eller ubehagelig blending.

variasjon av lys
Vi har seks muskler rundt hvert øye som alle har ulike oppgaver og 

trenger variasjon. Dagslysets skyer, skygger og kontraster er det 

optimale og derfor må lignende forhold skapes inne på kontoret 

med annet lys. Sitter man mange timer foran PCskjermer, eller på et 

kontor med statisk belysning, så er konsekvensen at de ansatte blir 

statisk slitne i muskulaturen i øynene. En god belysningsløsning skal 

gi et jevnt, komfortabelt lysnivå og gode kontrastforhold i rommet, og 

bør være justerbar slik at lyset faller der hvor det er nødvendig.

enkle grep du kan gjøre
Er du usikker på om du har korrekt belysning på kontoret kan du 

gjøre en enkel test. Skygg for øynene med hånden som en caps. Hvis 

skyggen gir deg en komfortabel følelse er det sannsynlig at du er 

utsatt for blending fra lyskilder ovenfra. Ideelt sett skal lyset, eller 

lux nivået, ligge på minimum 500 lux i arbeidsområdet og 300 lux i 

skjermområdet. En ergonomisk skrivebordlampe med individuell lys

regulering gir hver enkelt godt og jevnt lys over hele arbeidsområdet, 

i tillegg til den variasjonen øynene trenger for en god dag på jobb. 

Dette gjør det også mulig å redusere den generelle belysningen i 

kontoret og få riktig lys på rett plass. Persienner eller gardiner er også 

viktig for å redusere blending og reflekser på PCskjermen.
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PÅ
PULTEN

Datamaskiner har blitt en integrert del av vårt daglige liv og de fleste 

av oss tilbringer mange timer foran skjermen på jobb. Forskning viser 

at å arbeide mer enn fire timer hver dag ved dataskjerm er en risiko

faktor når det gjelder belastningsskader på armer og nakke. Derfor 

er ergonomisk utstyr et viktig alternativ som kan fjerne unødvendige 

bevegelser, og som gjør nødvendige bevegelser så nøyaktige og 

komfortable som mulig.

skjerm og tastatur
Plasseringen av skjerm, mus og tastatur er viktig for å unngå unød

vendige belastninger og skader. Avstanden til skjermen vil variere 

avhengig av synsevnen, men skal plasseres rett foran deg for å 

unngå skjevstilling i nakken. Tastaturet bør være flatt for å unngå en 

 ugunstig vinkel i håndleddene. Når du sitter med avslappet nakke 

skal blikket falle skrått ned mot midten av skjermen, så en lett 

vinkling av skjermen bakover gir derfor en god arbeidsstilling for de 

fleste. Ved bruk av en skjermarm kan du enkelt regulere avstanden 

til og høyden på skjermen, samtidig som du frigjør plass på pulten. 

Jobber du hovedsakelig med store prosjekter eller elektroniske 

 dokumenter er det en god idé å bruke to skjermer, plassert ved siden 

av hverandre på en skjermarm. Et annet nyttig og ergonomisk verk

tøy, som egner seg til de som jobber mye med papir, er en dokument

holder. Denne plasseres mellom tastaturet og skjermen, slik at du 

unngår ubehagelige vridninger av nakken ved dataarbeid.

datamus
Den tradisjonelle datamusen tvinger deg til å bruke armer, rygg, 

 skuldre, nakke, hender og håndledd for å utføre en veldig enkel 

oppgave – nemlig å flytte markøren rundt på dataskjermen. Dette er 

grunnen til mange problemer, fra musearm til gjentatte belastnings 
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PÅ
PULTEN

skader. Mange opplever også smertefull og stiv nakke, noe som kan 

være grunnet stabilisering av hodet og skulderen når man bruker 

armen.

Et godt tips er å ha datamusen så nærme tastaturet som mulig, og 

sørge for å ha underarmen hvilene på skrivebordet ditt når du bruker 

musen. Mange «hviler» hånden sin på musen med spent grep, selv 

om de ikke bruker den. Flere holder også pekefingeren sin opp i lufta 

over venstre museknapp, for å gjøre den klar til å klikke. Å holde 

hånden eller fingeren spent i slike posisjoner er en belastning som 

kan forårsake betennelse og musearm. Ta derfor små pauser hver 

time og unngå å hvile hånden på datamusen når du ikke bruker 

markøren, for eksempel hvis du leser dokumenter på skjermen.

Vanlige datamus finnes i flere størrelser og fasonger, derfor er det 

 viktig å finne den datamusen som passer best til din hånd, for å 

unngå unødvendig belastning på fingre og håndledd. En vertikalt stilt 

mus gir underarmen en annen utgangsposisjon enn vanlig datamus, 

mens en trådløs mus gir mer fleksibilitet enn en mus med ledning.

rollermouse
RollerMouse er en ergonomisk datamus som er utviklet for  kroppen, 

og ikke for datamaskinen. Den sitter rett foran tastaturet og du 

flytter markøren ved å berøre en rullestav med fingertuppene. 

Med RollerMouse sitter du automatisk i en ergonomisk stilling og 

jobber med begge hendene rett foran kroppen. Dette gir en optimal 

arbeids stilling foran datamaskinen fordi du bruker og spenner færrest 

 muskler, noe som reduserer risikoen for musearm. Du unngår å 

strekke deg, endre sittestilling eller vri deg for å gripe, klikke og styre 

musen. I stedet for skaper du variasjon ved å arbeide med begge 

hendene og du sparer nakke, rygg, skuldre og håndledd for unødige 

bevegelser.
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H E A D I N G
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VA N N
Kroppen består av rundt 70 prosent vann og det er derfor viktig å tilføre kroppen vann for å sørge for at vi vedlikeholder 

dette forholdet. Vann kan motvirke trøtthet og hodepine, i tillegg til konsentrasjonsvansker og svimmelhet. 

Mister kroppen én prosent vann så minsker prestasjonsevnen med ti prosent.

Drikkevann kalles med rette vårt viktigste næringsmiddel. Vann er helt nødvendig for å transportere næringsstoffer 

rundt i kroppen og opprettholde normale kroppsfunksjoner. Hvor mye vann man trenger i løpet av en dag avhenger av 

vekt og aktivitetsnivå, men Norsk Vann anbefaler to til tre liter daglig. De færrest lar seg friste av lunkent vann og da 

kan det fort bli lettere å ty til mindre helsefremmende drikker. Har man lett tilgang til kaldt og frisk vann så er 

sannsynligheten større for at man drikker nok. 
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M I L J Ø

K I L D E S O R T E R I N G

Vi i Inventumkjeden er bevisst på vårt miljøansvar og  

vurderer alle våre leverandører og deres produkter basert 

på miljøaspekt. I tillegg ønsker vi å være en pådriver for  

hva våre medlemsbedrifter kan gjøre for å ta et lokalt miljø

ansvar og har som målsetning at alle medlemsbedriftene 

skal være sertifisert Miljøfyrtårn, delta som kontrollmedlem 

i Grønt Punkt og være deltagende i et retursystem  

for elektronisk avfall. Alle Inventums medlemsbedrifter  

tar miljøet på alvor og gjennomfører ulike miljø

sertifiseringsprosesser for å bedre sitt miljøarbeid lokalt.

Kildesortering er et viktig bidrag til miljøet og 

kan sørge for at arbeidsmiljøet ikke påvirkes av 

skjemmende lukt. På kontoret består den største 

avfallsmengden av papir, noe som gjenvinnes til 

nytt kontorpapir eller tørkepapir hvis det er sortert 

riktig. Inventumkjeden tilbyr miljøstasjoner som 

gjør resirkulering enkelt og som kan tilpasses 

bedriftens eget behov
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Glamox Luxo Lighting er en ledende 

leverandør av belysningsløsninger.

 De tilbyr et utvalg av belysningsmerkevarer, 

og gir kunder gode råd og løsninger. 

Deres produkter er designet for enkel 

montering, med moderne elektroniske 

komponenter og lyskilder for optimal 

effektivitet og god økonomi. Deres 

belysningsløsninger bidrar til å skape 

komfortable, fleksible og stimulerende 

arbeidsmiljøer, som øker effektiviteten 

og arbeidsinnsatsen, samtidig som 

individuelle behov blir ivaretatt.

Scandinavian Business Seating  

utvikler og produserer ergonomiske  

kontorstoler med skandinavisk design  

til private og offentlige kontormiljøer.  

Selskapet eier varemerkene HÅG, RH,  

BMA og RBM.

Bravilor Bonamat produserer og leverer 

et stort utvalg av maskiner for tilberedning

 av drikke, med fokus på kaffespesialiteter 

og varmt vann. I tillegg til kjente merke

varer, utvikler og produserer de også 

spesialutstyr for tredjeparter. 

Offitec AS er markedsledende i Norge 

innen ergonomiske løsninger rettet mot 

kontorarbeidsplassen. Bedriften har vært 

på markedet i snart 20 år, og har god 

kjennskap til dataarbeidsplassens stadige 

utvikling og dertil utfordringer. 

Back Apps visjon er å utvikle, produsere

 og selge stoler som trener ryggens 

stabiliserende muskler mens man sitter, 

og dermed forbedre helsen og velværet 

til mennesker over hele verden. Back App

stolene er utviklet i samarbeid med 

ledende forskere innen ergonomi og 

hjelper deg å holde deg frisk.

Götessons utvikler ergonomiske og  

funksjonelle produkter med fokus på  

kontor, hotell og konferanserom.

 

Akustikmiljö har mer enn 30 års erfaring  

med akustiske produkter og løsninger  

som blant annet lydabsorberende skjermer, 

tavler og takabsorbenter. Selskapet består  

av et dyktig team som dekker alle områder  

av kunnskap, produksjon og befaringer,  

og kan derfor tilby en komplett løsning  

til din arbeidsplass.

Osnes utvikler produkter og løsninger

 som bidrar til å forbedre og forenkle 

kommunikasjonsprosessen i lokaler 

som benyttes til kontor, konferanse 

eller undervisning.

Bwell jobber for å holde ansatte friske 

ved hjelp av Pausekonseptet og Kontormølla. 

Kontormølla er spesielt anbefalt til 

kontoransatte med vond rygg, og bidrar 

til variasjon og økt bevegelse i en stille

sittende hverdag. I tillegg skreddersyr 

selskapet løsninger og hjelper bedrifter 

med å sette Bwell Pausen i system. 

EFG HOV + DOKKA AS er en av Norges 

ledende leverandører av innrednings

løsninger til privat næringsliv og offentlige 

miljøer. De har et bredt sortiment med 

ergonomiske og fleksible kontormøbler 

for å kunne tilpasse seg hver arbeidsplass 

unike krav og behov.

Scan Sørlie. Møbler fra Scan Sørlie er et 

naturlig valg når din bedrift trenger en  

ansiktsløftning, eller om det er et nybygg 

som skal møbleres. I likhet med møbler 

til møterom har vi også et stort spekter 

av møbler til kontor, resepsjon, 

foajeer og kantine.

Smaken av kvalitet over hele verden

V Å R E  L E V E R A N D Ø R E R
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ErgoLine har en visjon om 

å bidra, også i fremtiden, med gode 

ergonomiske produkter for å forebygge 

belastningskader hos det arbeidende

 mennesket. Når teknologien utvikles 

og arbeidsplassen endres, skal 

ErgoLine være der med tidsmessig 

riktige produkter.

JENSENplus tilbyr et stort utvalg av 

innovative, samt klassiske kontormøbler, 

bygget med de beste materialer og godt 

håndverk. De bærekraftige møblene 

skaper unike rom og gode rammer 

på arbeidsplassen. 

Cambridge Sound Management utvikler

 og produserer Qt Quiet Technology 

lydmaskeringssystemer som kan installeres 

på eksisterende vegger og i harde tak på 

arbeidsplassen. Qtsystemene introduserer 

en lav bakgrunnslyd som reduserer tale

tydelighet og forstyrrelser fra andres 

samtaler, og bidrar til et miljø med 

færre distraksjoner.

Varier designer og produserer stoler 

som beveger seg med kroppen din, 

og jobber tett med ledende ergonomiske 

designere for å lage stoler som revurderer 

sitting. Gjennom den unike kombinasjonen 

av progressiv design og ergonomi gir stolene 

fra Varier kroppen frihet til å bevege seg – 

akkurat som naturen tenkte det. 

CHIEF MFG leverer AVutstyr og har med 

over 35 års erfaring vunnet hundrevis av 

produktpriser for sine patenterte design. 

De er globalt anerkjent og en industrileder 

innen AVteknologi, og leverer topp

moderne stativ, oppheng og fester som 

komplimenterer teknologien de støtter.

Waterlogic er en av Norges ledende 

leverandører på kald og varm drikke. 

De leverer et bredt spekter av vannkjølere 

med unik, verdensledende teknologi, 

og kaffemaskiner tilpasset alle typer 

bedrifter og et spennende sortiment 

av ulike kaffetyper.

Contour Design er en global leder 

innen utvikling, forskning og design av 

ergonomisk datatilbehør som RollerMouse 

og Contour Mouse. Contour Design har 

utviklet den optimale datamusen basert på 

forskning innen ergonomi og PCbruk. Deres 

prisbelønte ergonomiske musealternativer 

har resultert i et 10 års langt forsknings, 

utviklings og designprosjekt. 

Water of Norway er ekte, norsk kildevann 

fra Polariskilden – noe som gjør det til 

verdens nordligste kildevann på flaske. 

Vannet har høy PH verdi og sunne, 

ekte mineraler, og kommer i 100% 

resirkulerbare PETflasker.

Eira Water AS. Vann fra Eira lar gode 

og rene råvarer komme til sin rett, slik de 

er ment. EIRA har en unik klarhet, lavt 

mineralinnholdet, og er samtidig helt fritt 

for organisk materiale. EIRA  still for 

bedrifter er laget for å tilby EIRA sin 

unike renhet også på arbeidsplassen. 

EIRA leveres til vannkjølere og i 

praktiske baginbox løsninger, 

tilpasset standardstørrelser. 

Norservice Interiør produserer moderne

 og funksjonelle møbler til det offentlige 

rom, spesielt for barn og unge. I over 40 år 

har de utviklet møbler på grunnlag av 

kunders utprøving og erfaring. Gjennom 

dette samarbeidet har de lært hva som 

kreves, og hvordan å finne praktiske og 

gode løsninger – enten det gjelder skoler, 

SFO eller andre arenaer med røff bruk 

og stor slitasje.

ERGONOMI DATA DESIGN

LYDMASKERING I KONTORLANDSKAP 
CASE - BANK OF AMERICA NATIONAL HELP LINE CALL CENTER 

 
Åpent kontorlandskap hos Bank of America I Boston 

UTFORDRING 

Bank of America ville unngå overhøring og forstyrrelser, samt ivareta konfidensielle samtaler og personvern i sine kontorlokaler. 
Med 200 ansatte i et åpent kontorlandskap ved deres hovedkontor for kundeservice i Boston, ble dette en utfordring. 
 

LØSNING 

Lydmaskering fra Cambridge ble installert i kontorlandskapet. 

 

“The Bank of America sitt hovedkontor for kundeservice i Boston har over 200 
ansatte. Selv med all prat og støy blir personvern og konfidensielle samtaler 
ivaretatt, samt overhøring og forstyrrelser unngått ved bruk av 
lydmaskeringssytemer fra Cambridge Sound Management.” 

 

 

Edward Klemm 

Vice President, National Helpline 

 

RESULTAT 

Et arbeidsmiljø uten distraksjoner, avbrytelser og overhøring for de ansatte. 

 

LYDMASKERING 

Lydmaskering og auditivt personvern kan hjelpe til med å redusere forstyrrelser, avbrytelser og overhøring. Konfidensielle 
samtaler og personvern blir ivaretatt samtidig som komfort og trivsel på arbeidsplassen øker. 

Ta kontakt for å høre hvordan lydmaskering kan bidra på for å redusere distraksjoner og overhøring i dine lokaler! 
 
AVC AS  
Jerikoveien 10A 
1067 Oslo 
Tlf 06234 

 

C: 69  M: 7  Y: 0  K: 0 C: 100  M: 67  Y: 0  K: 23 C: 0  M: 1  Y: 0  K: 43
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NORGES ENESTE FRITTSTÅENDE  
FORHANDLERKJEDE MED ALT TIL KONTORET!

Inventum er et fullservicekonsept med vekt på 
et bredt og markedstilpasset produkt utvalg 
til bedriftsmarkedet. Inventums  leverandører 
representerer anerkjente varemerker innenfor 
alle kjedens forretningsområder: Kontormøbler, 
multifunksjons maskiner, kaffe, data, post- og 
papir behandling, kontorrekvisita, AV utstyr og 
videokonferanse. Vi er etablert i hele landet –  
på 25 steder – markedets største utvalg av 
komplette løsninger til kontoret.
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AKERSHUS
INVENTUM ROMERIKE KONTORSERVICE
Industrivegen 4, 2069 JESSHEIM, 
63 97 06 60, post.romerike@inventumkjeden.no
www.inventumkjeden.no 

INVENTUM KONTOR
Ole Deviksvei 44, Postboks 220 Leirdal
1011 OSLO, 23 18 20 00,  
post.oslo@inventumkjeden.no,
www.inventum-kontor.no 

AUST-AGDER
INVENTUM SØR, P. M. DANIELSEN
KONTORUTSTYR
Åsbieveien 5 Stoa, 
Postboks 1666, 4857 ARENDAL,  
37 07 60 00, post.arendal@inventumkjeden.no  
www.inventumsor.no 

HEDMARK
INVENTUM TRYSIL KONTOR & DATA
Storveien 41, 2420 TRYSIL, 03749,
post.trysil@inventumkjeden.no,  
www.kontorogdata.no
 
HORDALAND
INVENTUM VOSS KONTOR FORUM
Strandavegen 3, 5705 VOSS,
56 52 33 00, post.voss@inventumkjeden.no,  
www.vkf.no

MØRE OG ROMSDAL
INVENTUM NORDMØRE
Verkstedveien 2B, 6517 KRISTIANSUND,
40 00 67 89,  
post.kristiansund@inventumkjeden.no,
www.inventum-nm.no

INVENTUM KONTORPARTNER-MØRE
Borgundfjordvegen 116, 6017 ÅLESUND,
45 80 73 88 , post.alesund@inventumkjeden.no,
www.kontorpartnermore.no

NORDLAND
INVENTUM KONTOR – FORUM
Torgnesveien 1, Postboks 324,  
8901 BRØNNØYSUND, 75 02 33 88,  
post.bronnoysund@inventumkjeden.no,
www.kontorforum.no

INVENTUM KONTOR – FORUM
Fearnleysgt. 27, Postboks 488, 8651 MOSJØEN,
75 17 61 00, post.mosjoen@inventumkjeden.no,
www.kontorforum.no

INVENTUM RTD
Rundingen, Postboks 458, 8601 MO I RANA,
75 12 10 00, post.mo@inventumkjeden.no, 
www.inventumrtd.no

INVENTUM BODØ KONTORSENTER
Terminalveien 10, Postboks 1244, 8001 BODØ,
75 50 74 40, post.bodo@inventumkjeden.no,
www.bodokontorsenter.no

INVENTUM VESTERÅLEN KONTORSENTER
Torget 8, Postboks 333, 8401 SORTLAND,
76 11 10 10, post.sortland@inventumkjeden.no, 
www.vks.as

OPPLAND
INVENTUM ØST
Jernbanegaten 2, Postboks 1263, 2806 GJØVIK,
07 110, post.gjovik@inventumkjeden.no, 
www.inv.as

OSLO
INVENTUM KONTOR
Ole Deviksvei 44, Postboks 220 Leirdal
1011 OSLO, 23 18 20 00, 
post.oslo@inventumkjeden.no,
www.inventum-kontor.no

ROGALAND
INVENTUM DAKON
Gamle Forusveg 25, 4033 STAVANGER, 
51 90 61 00, post.dakon@inventumkjeden.no, 
www.dakon.no

INVENTUM ROGALAND, TRE OG STÅL AS
Langflåtveien 33, 4017 STAVANGER, 51 88 46 50,  
post.rogaland@inventumkjeden.no,
www.treogstal.no

SOGN OG FJORDANE
INVENTUM KONTORPUNKT NORDFJORDEID
Gjerdevegen 8, 6770 NORDFJORDEID, 57 86 15 11,
post.nordfjordeid@inventumkjeden.no,  
www.hrkontor.no

INVENTUM KONTORPUNKT HORNINDAL
Grodås, 6763 HORNINDAL, 57 87 95 30,
post.hornindal@inventumkjeden.no,  
www.hrkontor.no

INVENTUM KONTORPUNKT MÅLØY
Sjøgata, 6700 MÅLØY, 57 85 20 72,
post.maloy@inventumkjeden.no,  
www.hrkontor.no 

INVENTUM KONTORTEKNIKK
Furelia 18, 6800 FØRDE, 57 82 00 56,
post.forde@inventumkjeden.no,  
www.kontorteknikk.as

TROMS
INVENTUM COPYSAFE
Seljestadveien 58, 9406 HARSTAD, 77 00 24 40,
post.harstad@inventumkjeden.no,  
www.copysafe.no

INVENTUM TROMSØ
Sildreveien 4, Postboks 2203, 9268 TROMSØ
(ny adresse fra oktober 2016: Alkeveien 9a),
77 60 25 50, post.tromso@inventumkjeden.no, 
www.kontor.as

VEST-AGDER
INVENTUM SØR. P. M. DANIELSEN
KONTORUTSTYR
Buråsen 20, bygg A, 4636 KRISTIANSAND,  
38 01 93 00,  
post.kristiansand@inventumkjeden.no,
www.inventumsor.no

VESTFOLD
INVENTUM KONTOR & KAFFE
Kastetskogen 53, 3236 SANDEFJORD,  
48 48 20 50, 
post.sandefjord@inventumkjeden.no,
www.inventumkjeden.no

ØSTFOLD
INVENTUM KEY KRISTIANSEN  
KONTOR-SERVICE
Dr Randers gate 5, 1830 ASKIM, 69 88 45 20,  
post.askim@inventumkjeden.no,
www.kontor-service.no

HOVEDKONTOR
INVENTUM AS 
Ole Deviksvei 44
Postboks 285 Alnabru
0614 OSLO
Tlf.: 23 18 20 00,  
Faks: 23 18 20 05 
www.inventumkjeden.no
post@inventumkjeden.no 


