Nu är våren kommen – så hittar du rätt i Proceedo!
I takt med att soltimmarna blir fler plockas utemöblerna fram och växter planteras.
Det mesta du kan behöva för era vår‐inköp hittar du i i Proceedo. Det kan vara cyklar, uteleksaker,
midsommardekorationer och annat vår‐fint. Vi ger dig en vägledning du kan använda vid dina
inköp.

Söktips!
Välj tummen upp för att söka bland storsäljare med bästa möjliga pris.
Klickar du ut tummen upp får du fler träffar, men till ordinarie rabatterat pris.
Välj det gröna lövet för att söka bland produkter som är miljö‐ och kvalitetsmärkta.

Cyklar, cykelbelysning & cykelhjälm
Det mesta du kan behöva för din cykeltur hittar du i Proceedo. Sök på avtalskategori Cykel och
cykelservice. Leverantörer är Elcykelbutiken i Göteborg, Ecoride AB och Sportson i Göteborg AB.

Växter, krukor & planteringsredskap
Sök på avtalskategorin Växter i minut – Garden Center. Leverantörer
är Blomsterlandet (Backaplan, Kungsbacka, Partille, Sisjön, Torslanda), Hallarnas Trädgård i
Göteborg AB samt Mölnlycke Garden Center AB. Dessa inköp gör med elektronisk rekvisition.
Du hittar även växter på avtalskategorierna Växter i parti – perrenner samt Växter –
kontraktsodlade utplanteringsväxter.

Uteleksaker såsom hinkar, spadar & sandleksaker
Sök på avtalskategori Lekmaterial. Leverantör är AV form.

Pappersdukar, servetter, papperstallrikar & engångsbestick
Sök på avtalskategorin Kemtekniska produkter/Mjukpapper och plast, rengöring‐, städ‐,
matpackningsprodukter.
Leverantörer är Magnusson & Freij, Papyrus Supplies AB och Procurator AB.

Bollar och lekutrustning för idrott & gymnastik
Sök på avtalskategorin Idrott & Gymnastik.
Leverantörer är Rantzows Sport AB, Simab Sport AB, Trafik & Fritid Skandinavien AB och Tress
Sport & Lek AB (befintligt avtal gäller fram till 31/5).

Lekplats‐ & parkutrustning
Lekplatsutrustning såsom gunglek, fristående rutschbanor, klätterlek, balans/karusell, sand,
fjädergunga och lekställningar.
Parkmöbler såsom sittmöbler, bord och picknickbord.
Sök på avtalskategori Lekplats‐ och Parkutrustning.

Persienner, markiser & solfilm
Sök på avtalskategorin Solavskärmningsprodukter och relaterade tjänster.
Leverantörer är Björneröd Solskydd AB, Moogio International AB och Primetex AB.

Fläktar & luftkonditionering
Sök på avtalskategorin Järnhandelsvaror inklusive personlig skyddsutrustning. Till exempel
artikelnummer 2127394 (bordsfläkt) eller 2127396 (pelarfläkt). Leverantör är Tools AB.

Något annat du letar efter?
Vänligen kontakta e‐handelssupporten på 031‐315 12 80 eller e‐handel@molndal.se för att få
svar.
Sök i Proceedo
I Proceedo hittar du mer information om ramavtal, leverantör och sortiment. Här gör du din
beställning. Om du inte har behörighet att göra en beställning själv eller vet vem/vilka som
beställer på din enhet, vänligen kontakta din lokala systemadministratör.

