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”På Hennes & Mauritz huvudkontor skall arbetsplatsen passa en stor mängd olika  
behov. En del arbetar med konstnärliga material. Samtidigt behöver en tredje plats för  
pärmar och papper. Förvaringen vid arbetsplatsen skulle därför skräddarsys. För att  
passa varje person individuellt går denna nu snabbt och enkelt att inreda på det sätt  
varje anställd önskar. I samarbete med BIARO tog vi på Reflex Arkitekter fram alla  
nödvändiga produkter, såsom fack, skåp och lådor i miljövänligt papper.” 

Caroline Thuning, Reflex Arkitekter, Stockholm



Stabila och miljövanliga  
produkter som skapar  
ordning på kontoret
BIARO har i över två decennier levererat produkter som skapar 
ordning och reda på kontoret, till såväl privata som offentliga 
verksamheter i hela Skandinavien. 

Ända sedan starten har vi arbetat tillsammans med kompetenta 
och erfarna designers och inredningsarkitekter – något som  
gäller än idag. Kvalitet, miljömedvetenhet och hög service är 
ledord i all vår verksamhet. 

BIARO har många smarta och miljövänliga produkter och  
genom den inbyggda metallkonstruktionen är hela vårt  
sortiment mycket stabilt med en lång livslängd. 

Välkommen att besöka vår hemsida för senaste nytt!

Läs mer på: www.biaro.se





FSC®-märkt råvara ytterligare 
ett steg i vårt miljöarbete
Kretsloppstänkande är en självklarhet för oss på BIARO.  
Vi vill värna om både den inre och yttre miljön. Därför är  
alla våra produkter återvinningsbara. All produktutveckling  
avvägs mot miljöaspekter innan produkten kan ingå i  
standardsortimentet. 

Sedan 2014 har vi stärkt vår miljöprofil ytterligare genom att 
uteslutande använda FSC®-märkt återvunnen papp från våra 
underleverantörer. Genom märkningen blir råvaran spårbar och 
kvalitetssäkrad ur ett miljövänligt perspektiv. Pappen är vad 
gäller utseende och kvalitet identisk med den vi använt sedan 
tidigare. 

Med BIAROs praktiska sorteringslösningar blir det enkelt att  
källsortera och samtidigt hålla snyggt och rent omkring sig!



Optimal sortering för kontor
MILJÖLÅDAN  
DOUBLE MED  
INVÄNDIGT CLIPS  
OCH HJUL, VIT
Miljöstation med tre 
sorteringar. Inklusive  
avfallspåse.

Art. nr: 3068D 



MILJÖLÅDAN  
DOUBLE MED  
INVÄNDIGT CLIPS  
OCH HJUL, VIT
Miljöstation med tre 
sorteringar. Inklusive  
avfallspåse.

Art. nr: 3068D 

MILJÖLÅDAN DOUBLE  
MED HJUL, GRAFIT
Miljöstation med två sorteringar (ej clips).

Art. nr: 3068A 

MILJÖLÅDAN DOUBLE  
MED CLIPS OCH HJUL, VIT
Miljöstation med tre sorteringar.  
Inklusive avfallspåse.

Art. nr: 3068C 

MILJÖLÅDAN  
DOUBLE MED  
CLIPS OCH  
HJUL, GRAFIT
Miljöstation med tre 
sorteringar. Inklusive  
avfallspåse.

Art. nr: 3068B 

MILJÖLÅDAN  
DOUBLE MED  
INVÄNDIGT CLIPS  
OCH HJUL, GRAFIT
Miljöstation med tre  
sorteringar. Inklusive  
avfallspåse.

Art. nr: 3068E 



Förvaring för det mobila kontoret

BELT PORTFOLIO 
Förrvaring för det mobila kontoret. 
Resårband som håller sakerna på 
plats. Axelrem i läder.
Short strap
Art. nr: 3051

Shoulder strap
Art. nr: 3052

TOOLBOX,  
GRAFIT 
Förvaring för det mobila  
kontoret. Plastficka för visitkort  
på kortsidan. 

Art. nr: 3012

Art. nr 3052 Art. nr 3051

NYHET
från 

BIARO

BELT ORGANIZER, GRAFIT
Förvaring för det mobila kontoret. Invändigt 
resårband och behållare i naturfärgad papp  
skapar ordning. 
Art. nr: 3027

NYHET
från 

BIARO



TOOLBOX A3, GRAFIT
Stor modell av Toolbox. Pennhållare  
på utsidan. Plastficka för visitkort på  
kortsidan.

Art. nr: 3019

PORTABLE, GRAFIT
Portabel förvaring med  
bärrem.

Art. nr: 3014

TOOLBOX LOW, GRAFIT
Låg modell av Toolbox. Förvaring för det mobila  
kontoret. Plastficka för visitkort på kortsidan.

Art. nr: 3013

HOLDER  
TILL BELT 
Hållare för  
mobiltelefon.

Art. nr: 3026 (grafit) 
Art. nr: 3024 (natur)

BELT
Förvaring för det mobila  
kontoret. Resårband  
som håller sakerna på  
plats. Axelrem i läder.

Art. nr: 3025 (grafit) 
Art. nr: 3023 (natur)



Förvaring för den moderna skolan
SCHOOLBOX
Plats för exempelvis iPad  
och/eller Chromebook,  
smartphone, block,  
pennor etc. 

Art. nr: 3009



PHONEBOX,  
GRAFIT
Förvaring för upp till  
30 smartphones.

Art. nr: 3021

SCHOOLBOX, GRAFIT
Förvaring för den moderna  
skolan som passar de flesta  
förvaringsskåp. 

Art. nr: 3009 

CHARGING RACK, GRAFIT
Laddningsstation för elektroniska enheter. 
5 fack, hål i bakplattan i varje fack för sladdar.

Art. nr: 3018



BIARO AB   
Kopparfly 111, 382 90 ÖRSJÖ
Växel: 0481-240 20  
kundservice@biaro.se 
www.biaro.se

Återförsäljare
Är du intresserad av BIAROs  
produkter? Våra återförsäljare  
är inredningsarkitekter och  
kontorsinredare. På vår hemsida  
finns aktuell kontaktinformation  
och ett urval av våra slutkunds- 
referenser. Vi har även återför- 
säljare i våra Skandinaviska  
grannländer. Meddela oss via 
kundservice@biaro.se  
om du önskar få kontakt med  
återförsäljare utanför Sverige  
så får du svar direkt!


