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Om Silmar
Silmar AS ble etablert i januar 2007
og satser på innovative produkter
for kjøpesentre, varehus, eiendoms
selskaper og offentlig forvaltning.
Våre produkter skal skape en bedre
handleopplevelse og trivsel for alle
målgrupper, samt at vi har fokus på
sikkerhet og evakuering. Utnytt våre
produkter og kompetanse for å skape
bedre prosjekter, trygghet og miljø
i din bedrift.
Vi tilbyr elektriske handlevogner,
rullestoler med handlekurver,
handlevogner og løsninger for alle
som skal handle med barn. For å gi
barn en bedre og s ikrere opplevelse
i kjøpesenter og varehus, tilbyr vi både
handlevogner med høy sikkerhet,
barneseter og låseprodukter. Vi tilbyr
også lekeutstyr for lekerom, ammerom,
kafeteriaer og lekeområder ute og inne.
Vårt fokus på kundeservice, interiør
og tilgjengelighet samt sikkerhet
og evakuering har gitt oss et stort
produktspekter. Dette vil gi f ornøyde
kunder og sikre dine ansatte, kunder
og bygninger i en nødsituasjon.
Vi markedsfører bl a. Escape-Chair®
høykvalitets evakueringsstoler,
evakueringsmadrasser- og laken,
møteplasskilt og røykmasker
(fluktmasker).
Silmar både selger, leier ut og tilbyr
installering og vedlikehold på våre
produkter, i tillegg til å tilby kurs på
de produkter hvor dette er aktuelt.
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Se flere illustrasjonseksempler på w
 ww.silmar.no

Interiør og
miljøprodukter
Silmar har gjennom de siste årene blitt representant for noen av de største
leverandørene innen interiør- og utemøbler i Europa. Vi har et stort produktspekter
og god kompetanse til å lage spennende innredninger og miljøer i din bedrift.
Vi har leverandører fra blant annet S
 verige,
Italia, Tyskland, Polen og Slovenia. Deres
innovative design og løsninger har en
kvalitetsprofil som gjør at produktene
har lang varighet og høy bruksverdi.
Silmar har et stort utvalg innen interiør
og tilbyr blant annet stoler, sofaer,
benker, bord, kantinemøbler, blomster-

potter og avfallssystemer. Produktene
kan leveres i de fleste typer materialer
og farger både for inne- og utebruk.
Vi har produkter i blant annet tre,
stål, glassfiber, skinn, betong og plast.
Våre leverandører kan også utvikle
og designe spesialløsninger, og bidrar
gjerne med tegninger og forslag.

De fleste av våre sitteløsninger kan
også leveres med matchende bord,
blomsterbokser og avfallssystemer.
Silmar kan også spesialtilpasse farger
etter logo eller eksisterende profilfarger
for å skape uttrykket dere ønsker.

Interiør og miljøprodukter
Som fullverdig leverandør av interiør- og miljøprodukter tilbyr Silmar blant annet
loungemøbler, blomsterpotter, lamper og belysning, stativ for nettbrett, ladepuffer
og avfallssystemer for å dekke ulike behov kunder og b
 esøkende måtte ha.

Silmar leverer benker, sofaer,
puffer og stoler i ulike materialer
og størrelser til bruk i fellesarealer,
loungeområder, caféer, restauranter
og møteplasser. Mange av benkene
kan leveres med ladekontakter.

Café-, restaurant- og loungemøbler

Silmar fører et stort utvalg av café, restaurant og loungemøbler.
Vi kan tilby interiør for de fleste typer miljøer og i ett stort utvalg av materialer.

Utemiljø

Skap en hyggelig møteplass ute.
Silmar kan tilby møbler, leker, fitness-
systemer og miljøprodukter tilpasset
uterommet.
Et ryddig og avslappende uteareal skaper en hyggelig
atmosfære. I Silmars produktspekter finnes det man
måtte trenge for å skape en slik plass. Benker, bord,
aktivitetsprodukter, sykkelstativer, blomsterpotter
og avfallssystemer bidrar til å skape ett trivelig og
ryddig utemiljø.

Søppelbøtter

Askebeger og røykeskur

Handlevognhus

Silmar leverer ett utvalg handle
vognhus. Noen kan også spesiallages
på mål, dersom det er ønskelig.
Se flere illustrasjoner på silmar.no

Sykkelstativer og sykkelskur

Sykkelstativer med betongsider som er enkle å flytte
ved rengjøring eller snømåking er Silmars mest
populære modeller. I tillegg finnes det mange modeller
av sykkelstativer for bolting i bakken og enkeltstående
sykkelstativer i unike design. I sortimentet finnes det
også ett større utvalg sykkelskur.

Hjelpemidler

Spesialprodukter

Mart Cart ® elektrisk handlevogn

Leketog for
bruk inne og ute

Aktivitetstavler og touchskjermer

Låsestativ for handlevogner

Silmar AS har et stort spekter av hjelpemidler som
også omfatter mobilitetsheiser, frontkurv til rullestol
og rullatorhandlevogn. Kundeservice gjennom gode
hjelpemidler som gir økt tilgjengelighet i kjøpesentre og
varehus, gir også økt lojalitet og omsetning.

Lekeområder og barneprodukter

Silmar benytter egne ideer og design, samt
samarbeider med leverandører i Norge og utlandet
for å møte kunders spesialbehov. Silmar mottar
gjerne flere forespørsler på produkter som du ønsker
å spesialutvikle.

Gode og sikre lekeområder gir flere
fornøyde kunder og økt omsetning!
I samarbeid med våre leverandører tilbyr vi
spesialdesignede konsepter til innredning av
innendørs og utendørs lekeområder for barn.
Løsningene passer til kjøpesentre, detaljhandel,
finansinstitusjoner/banker, restauranter, kaféer,
hoteller, offentlige institusjoner, biblioteker m.m.
Spesialløsninger opp til komplette lekeland kan
designes, produseres og leveres på kort tid.
Silmar er ledende på løsninger for enklere handel med
barn. Vi har markedets største utvalg, fra løsninger for
spedbarn til verdens største handlevogn for
2 barn/-tvillinger.

Handlevogn Avant,
her avbildet med stativ
til bærestol for bil

Småbarnsområde
med myke puter og leker

Flatvogn med barnesete
Frontkurv til rullestol
«Step stones» og skumgummileker

Minishopper

Care Chair ® handlerullestol
med kurver og krykkeholder

Mobilift ® mobil rullestolheis

Systec låseprodukter

Veksleautomat for
mynt til handlevogn

Tvillinghandlevogner

Barnehandlevogner

Kid L Leketerminal

Evakuering og sikkerhet
Vårt produktspekter innen
evakuerings- og sikkerhetsutstyr gir
trygghet når nødsituasjoner oppstår.
En trygg og effektiv evakuering
er avgjørende i alle kjøpesentre,
bygninger og offentlige rom.
Silmar legger stor vekt på å tilby våre kunder et produkt
spekter for å sikre at bevegelseshemmede k under
og p
 ersoner i bygninger kan reddes ut på lik linje med
funksjonsfriske, i henhold til norsk og internasjonal
lovgivning.
Blant våre hovedprodukter er Escape Chair®
evakueringsløsninger. Vi har et stort produktspekter
med mange a
 lternative stoler som dekker ulike behov.
Vi leverer spesialutstyr som evakueringsmadrasser og
evakueringslaken for bl. a. sykehjem og sykehus.

Escape-Chair®
evakueringsstol

Escape-Matress ®
evakueringsmadrass

Escape XTM30 røykmaske (fluktmaske) sikrer
medarbeidere en trygg og sikker evakuering i kritiske
situasjoner. E
 scape XTM30 beskytter mot partikler
produsert av brann.
Vi tilbyr rådgivning, opplæring og kurs i bruk
av evakuerings- og sikkerhetsutstyr hvor dette
er nødvendig.
Skjermvegg for å beskytte personer på skadested i
bygninger, samt vårt møteplasskilt med dokumentkasse,
er eksempler på noen av våre spesialutviklede produkter
basert på kundeønsker.

Escape XTM30
Røykmaske
(fluktmaske)

Foldbare skjermvegger
på hjul

Evakueringsskilt med
låsbar dokumentkasse

Silmar utvider kontinuerlig produktspekteret, men har alltid fokus på
kundeservice, tilgjengelighet og sikkerhet når vi velger våre leverandører
og produkter. Våre produkter skal være en trygg og lønnsom investering.
I tillegg er det viktig for oss å levere god service, kompetent rådgivning og
innovative produkter med høy kvalitet.

Silmar AS, Åsveien 21 a,
1369 Stabekk
Telefon: 67 51 70 00
Mobil: 91 62 74 74
E-post: post@silmar.no
www.silmar.no

Silmar AB, Ödesberga 309,
732 96 Arboga, Sverige
Telefon: +46 (0)73-969 4417
E-post: silje@silmar.no
www.silmar.se
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