Offinn AS
Møbler for bedre læring

Offinn AS – hvem er vi?

Offinn ble etablert i 1992 og har i dag et landsdekkende nettverk av interiør-og møbelforhandlere i Norge.
I 1997 ble det dannet eget aksjeselskap - Offinn AS. Selskapet eies av Grande Invest AS,
som også eier en av landets største og mest erfarne produsenter av skolemøbler – Grande Fabrikker AS.
Vi har spesialisert oss på møbler og innredning for skole og barnehage.
Vår produktkatalog publiseres annethvert år og inneholder et bredt utvalg av produkter
for offentlige møblering. Vi samarbeider med over 30 leverandører,
hvor en stor del produserer i Norge.
Offinn AS har også et sterkt fokus på produktutvikling, og er tidligere støttet
av Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. I tett samarbeid med norske designere
har vi utviklet nye produkter spesielt rettet mot skolemiljø.
Offinns administrasjon og utstillingslokale ligger i Vestnes, Møre og Romsdal.
Våre forhandlere er representert i hvert fylke, og alle tilbyr vårt sortiment.

Sammen utgjør vi Offinn – og med en betydelig omsetning av møbler
til undervisningsmarkedet – er vi en av landets største aktører.

Offinn AS – administrasjon
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Offinns showroom, Vestnes

Troms og Finnmark

Lindbak Finnmark AS Alta
Lindbak Finnmark AS Kautokeino Finnmark
Lindbak Finnmark AS Karasjok

Lindbak Finnmark AS Lakselv
Lindbak Finnmark AS Honningsvåg

Offinn-forhandlere

Lindbak Finnmark AS Vadsø
Lindbak Finnmark AS Kirkenes
Lindbak AS Tromsø
Nordland – unntatt Helgeland
Nordland – Helgeland
Trøndelag

Senab Eikeland Bodø AS – Salten
JT Kontor AS –Helgeland
Lindbak AS Trondheim
Lindbak AS Verdal
Lindbak AS Namsos
Senab Eikeland Midt-Norge AS, Trondheim

Møre og Romsdal

Grande Interiør AS
Lindbak AS, Kristiansund
Lindbak AS, Molde
Lindbak AS, Ålesund
Lindbak AS, Ørsta

Vestland

Lindbak AS, Førde

Lindbak AS, Bergen
Senab Eikeland Bergen AS
Innlandet

Senab Eikeland Øst AS, Gjøvik

Rogaland

Inventum Rogaland Tre og Stål AS
Senab Eikeland Stavanger AS
Senab Eikeland Haugesund AS

Agder

Senab Eikeland Sør AS, Arendal
Senab Eikeland Sør AS, Kristiansand

Vestfold og Telemark

Senab Eikeland BTV AS, Tønsberg
Bohus Notodden AS

Viken

Kontormiljø Ringerike AS
Senab Eikeland Øst AS, Oslo
Form/Funk Oslo AS
Sørlie Prosjektinnredninger AS

Oslo

Senab Eikeland Øst AS, Oslo
Form/Funk Oslo AS

Forretningsidé

«Vi skal være en pådriver i utformingen av fremtidens skole,
gjennom kvalitet, god design og ergonomiske løsninger.
Offinn skal markedsføre et totalkonsept av møbler
til skole og barnehage gjennom forhandlere.»

Hvorfor ?

Hvordan ?

Offinns eiere har i over 60 år produsert og levert møbler

Fra vår administrasjon i Vestnes, utvikler og markedsfører vi et komplett

og inventar til skole og barnehage. Markedet har i en årrekke

produktsortiment med både norske og utenlandske leverandører. Dette er nøye

vært preget av statiske møbler uten former og funksjoner

utvalgte produkter med kvaliteter spesielt egnet for skole og barnehage.

tilpasset barnas kropp og preferanser. For Offinn er det

Offinn-katalogen er vår viktigste publiseringskanal, og slippes annethvert år.

derfor viktig å delta i utviklingen av utdanningsinstitusjoner,

Vårt landsdekkende nettverk av selvstendige forhandlere, markedsfører og distribuerer

og tilby møbler med egenskaper og funksjoner som gjør

Offinn-sortimentet, og yter kunden personlig service, i sitt definerte fylkesområde.

skolen til et attraktivt sted å være, og et godt sted å lære!
Fremtidens skole har funksjonelle møbler som fremmer god helse, trivsel og læringslyst.
Gjennom vårt salgs – og møbelkonsept tilrettelegger vi

Vår oppgave er å synliggjøre viktigheten av møbler med riktig kvalitet :

for en bedre og mer praktisk distribusjon av skolemøbler

Gode funksjoner og brukeregenskaper som appellerer til brukeren

– som kommer våre forhandlere og våre kunder til gode.

og som fremmer et godt arbeidsmiljø.
Vi skal samtidig være en initiativtaker for produktutvikling av manglende produkter
og behov i skolemarkedet, og samarbeider derfor tett med profesjonelle
møbel- og industridesignere for å komme frem til de beste løsningene.
.

Visjon og verdier
”Møbler for bedre læring”
Arbeid og læring er nøkkelen til utviklingen av samfunnet, og et riktig læringsmiljø for unge
er vel så viktig som for voksne. Er omgivelsene gode, påvirker dette menneskekroppen positivt.
Eller som vi liker å formulere det : Hodet lærer best når kroppen har det bra!
Offinn ønsker å tilby produkter som er verdifulle, og som bidrar til å øke trivselen i et rom, i et læringsmiljø,
og for hvert enkelt individ. Vår visjon er å gi brukeren møbler for bedre læring!
På veien mot vårt mål, jobber vi ut ifra våre viktigste verdier;
•

Erfaring

•

Kunnskap

•

Kompetanse

Kvalitet

For oss er det viktig å kunne tilby møbler som har lang levetid og som tåler å bli brukt.
Dette skåner miljøet, og reduserer langsiktige ressurser som brukes ved offentlige innkjøp.

Vi har derfor strenge krav til kvalitet når vi velger produkter til vårt sortiment.
Testrapporter og produktsertifikater er en trygg bekreftelse på at produktet tilfredsstiller
kravene til både kvalitet og sikkerhet. Samtidig kan man ved kjennskap til små men viktige
detaljer, materialegenskaper og konstruksjoner lære mye om produktets styrke og

Offinn har lang erfaring med produktleveranser til skoler og barnehager.
Dette har gitt oss nyttig og viktig kunnskap om hva som er god og riktig kvalitet
for skolemiljøer og offentlige rom.

Lavitta - serien

brukeregenskaper. Kvalitet er ikke alltid like synlig!

Vår miljøfilosofi

Vi skal vite at kjemikaliene og ressursene som benyttes av våre leverandører, ikke skader naturen eller folks helse.
Vi må unngå å fremme bruk av materialer som ikke kan gjenvinnes og vi må være bevisste på klimautslipp ved
transport av varer. Samtidig kan vi redusere unødig forbruk ved å skjerpe våre egne daglige vaner.
Vi innser vårt ansvar for kommende generasjoners livsmiljø og ønsker å gjøre en innsats for å ivareta vår miljøarv.
Som vårt viktigste tiltak, forplikter vi oss til kun å benytte leverandører som har en god miljøprofil
– både når det gjelder produksjon og distribusjon. Gjennom å stille HMS – og miljøkrav
påvirker vi leverandørene til å levere miljøeffektive og etisk riktige produkter.
Offinn er kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge.
Vi forplikter vi oss derfor til å jobbe for at alle våre leverandører melder seg inn i Grønt Punkt.
Ved valg av leverandører stiller vi også krav til emballasjen produktene pakkes i.
Emballasjen bør bestå av et resirkulerbart materiale og bedriften bør ha et innsamlings, gjenbruks-eller gjenvinningssystem for emballasjen.
Offinn er også Miljøfyrtårn-sertifisert.
Med dette er vi med på å ta samfunnsansvar i praksis og å gjøre det vi kan
for å bidra til en bærekraftig utvikling. Vi har forpliktet oss til å holde
et høyt fokus på miljø hos oss selv og hos våre leverandører.

Leverandører
Våre leverandører er spesialiserte produsenter, hver på sitt område. Dette er produsenter med lang erfaring
som leverer produkter av høy kvalitet. De fleste er norske, men også noen utenlandske produsenter
inngår i vårt samarbeid. Alle disse er utvalgte selskaper som vi har samarbeidet med i mange år.
Vi stiller høye krav til våre samarbeidspartnere, og krever at disse oppfyller kravene til miljø og HMS.

Produktsortiment
Kolleksjonen i Offinn har blitt utviklet spesielt for innredning av skole og barnehage. Sortimentet består likevel av et rikt
utvalg møbler innenfor ulike produktgrupper. Produktene er nøye utvalgt ifra våre norske og utenlandske produsenter
med høye krav om kvalitet, god design og miljøhensyn.

Bord og stoler

Elevbord

Elevstoler

Langbord, benker og trillebord

for de minste

Skap og reoler

Bibliotek, lagerreoler
og skjermvegger

Møte, kantine og felleskap

Skolekjøkken og naturfag

Sittegrupper

Garderobe

Tavler, AV-møbler og utstyr

Møbler til lek og aktivitet

Kontor og arbeidsplasser

Stelle og hvile

Produktutvikling
I tett samarbeid med møbel – og industridesignere, utvikler Offinn nye produkter hvor det er behov og etterspørsel i
skolemarkedet. Som pådriver i utformingen av fremtidenes skole må vi synliggjøre hva møbler med riktig kvalitet
kan gjøre for å løfte skolemiljøet. Vi ønsker å skape møbler som forbedrer funksjoner, gir brukere nye muligheter,
og som appellerer! Det legges derfor en betydelig innsats i produktutvikling, og vi engasjerer oss stadig
i flere utviklingsprosjekter.
I Offinn benytter vi oss av eksterne designere som alle har lang erfaring og kompetanse innen ulike felt,
både nasjonalt og internasjonalt. Dette er kompetanseområder som ergonomi og arbeidssituasjoner,
møbelsystemer, interiørkonsepter, industrielle komponenter og metodisk produktutvikling.
I prosessen med utprøving av løsninger og produkter, samarbeider vi også med flere av våre
rammeavtalepartnere. På denne måten tilegner vi oss kunnskap om bruksbehov og problemstillinger
som sluttbrukeren vil møte.
I løpet av årene er det etablert samarbeid med Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd,
og flere av våre utviklingsprosjekter er støttet og godkjent av disse to statlige institusjonene.

Designere

BLUM & BALLE
Henrik Blum og Rune Balle
Olesen har sammen med

Offinn og RBM utviklet
elevstolen Kompis.

HEIDI LEREN
ANUNATAK AS

INVENTAS AS
Synne D. Litlere,

Industridesigner AHO,

Ind.designer MSC og Jonas

Gründer - Anunatak AS

H. Eggen, ind.designer MNID.

Har bidratt med design i utviklingen

Har utviklet mange av våre

av garderobekroken Hlín.

barnemøbler som Flo, Bol,
Revungen, Doppio-serien
mm.

ESPEN
THORUP
Industridesigner, ACCD,
har utviklet reolserien Global,
Focus, og Arena arbeidsplass

I Offinn benytter vi oss av eksterne designere som alle har lang erfaring
og kompetanse innen ulike felt, både nasjonalt og internasjonalt.

Dette er kompetanseområder som ergonomi og arbeidssituasjoner,
møbelsystemer, interiørkonsepter, industrielle komponenter og metodisk produktutvikling.

JOHAN Ø.AASE
Industridesigner BA,

står bak stolserien FUS
med tilsvarende
bordsystem .

Organisasjonskart
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OFFINN AS

GRANDE INVEST AS
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Utarbeide avtaler
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for våre forhandlere.

konsept og
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Forhandlerpleie

88 %
OFFINN AS
12 %

Produktrådgivning
Tilrettelegging.

LEVERANDØR
Produsent og leverandør
av Offinns produktsortiment

FORHANDLER
Samarbeidspartner
og forhandler av Offinns

Tilbud / ordrer

produktsortiment i

/ bestillinger

definert område.

SVEIN ALSTADSÆTER
Medeier & daglig leder
Offinn AS

Kunde

Kontaktinformasjon
Offinn AS
Skorgevikvegen 147
N-6390 VESTNES
Tlf. 71184810
Fax 71184811
postmaster@offinn.no
www.offinn.no

