


FORM2 har tillverkat möbler till kontor och offentlig  
miljö sedan 2004 och har stor erfarenhet av konstruktion och 

tillverkning av möbler.
 

Låt oss hjälpa Er att skapa Sveriges bästa arbetsplats.
En bra arbetsplats stärker Ert varumärke och skapar bättre 

stämning och samarbete bland kollegor. 

FORM2 har som mål att utveckla och sälja  
funktionella, designade arbetsplatser med god kvalitet till 

kostnadseffektiva priser. 

Låt oss tillsammans skapa nya lösningar  
och unika koncept. 

Välkommen till FORM2

Vi kan möbeltillverkning



Tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats



FORM          FUNKTION          KVALITÉT          PRIS

AKTIVITETSSTYRDA ARBETSPLATSER

KONCEPT
KOSTNADSEFFEKTIVITET

PROJEKTLÖSNINGAR
INNOVATION

LEVERANSSÄKERHET

SERVICE

MONTERING

HELHETSLÖSNINGAR

RELATIONER

KUNDPORTAL
SPECIALKONSTRUKTIONER

EGEN PROFIL 

TRIVSEL 

FLEXIBILITET
ERGONOMI

ACCESSOARER
KUNSKAP

TEKNIKLÖSNINGAR

UMGÄNGESYTOR
MILJÖ

RECEPTION AKUSTIKDÄMPNING

KONFERENSLÖSNINGAR

CIRKULARITET

FINANSIERING



Varje produkt kräver sin form. För att uppnå den perfekta formen  
krävs det att vi kombinerar alla funktionella och estetiska krav på 
produkten. 

FORM



En färdig produkt ska klara alla krav och funktioner som våra  
kunder har rätt att förvänta sig.

FUNKTION



För att uppnå en god kvalitet krävs att materialvalet är  
rätt i förhållande till form, funktion och pris. 
Det är också viktigt att förädlingsprocesserna  
är kvalitetsmässigt säkrade.

KVALITÉT



Resan fram till ett ”bra pris” bygger på att Form, Funktion och  
Kvalité harmoniserar med varandra och att varje steg till en färdig 
lösning görs effektivt.

PRIS



Våra produkter har alltid krav på högsta kvalitét och material som 
är återanvändbara. Vi tar ansvar för att säkerställa hållbarhet och 
lång livslängd. Våra produkter ska alltid tillverkas och  
transporteras med minsta möjliga miljöpåverkan.

MILJÖ



Cirkularitet
Ingångsvärdet på våra produkter skall ur ett miljöperspektiv vara 
så lågt belastande som är möjlig, i balans till produktens 
livslängd.

ROC (Recircle Officefurniture Concept) 





Är ni redo  
för nästa steg?



Have fun create your style



Huvudkontor och Showroom

Smältgatan 2, Varberg  
Tel: 0340-627 470  
Läs mer om oss på form2.se

Showroom Stockholm

Rosenlundsgatan 40, Stockholm 
Tel: 08-510 616 12  
E-post: info@form2.se

http://form2.se
mailto:info@form2.se

