Inköp i sommartider ‐ Hur hittar jag rätt i Proceedo?
En del saker hittar du som produkter i Proceedo medan andra finns att
beställa via fritextformulär. Här nedan hittar du en vägledning att använda
vid dina inköp i sommar

Så hittar du i Proceedo
Fläktar & luftkonditionering
Sök på avtalsområde Elmateriel eller Järnhandelsvaror Beställningarna sker via Proceedo
och leverantörernas respektive punsch‐outer/webbshoppar.
Leverantör är Rexel Sverige AB och Tools Sverige AB.

Pappersdukar, servetter, papperstallrikar & engångsbestick
Sök på avtalsområde Kemtekniska produkter.
Leverantörer är Magnusson & Freij, Papyrus Supplies AB och Procurator AB.

Växter, krukor & planteringsredskap
Sök på avtalsområde Växter i minut ‐ Garden Center.
Leverantörer är Blomsterlandet (Backaplan, Kungsbacka, Partille, Sisjön,
Stenungsund, Torslanda och Trollhättan), Hallarnas Trädgård i Göteborg
AB samt Mölnlycke Garden Center AB.
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 Lekolar AB.

Trädgårdmöbler såsom stolar, bord, soffor osv
Sök på avtalskategori Möbler, G Utemiljö. 11 leverantörer ingår i avtalet,
beställningar görs via fritextformulär från respektive leverantör.
Hör gärna av dig för vägledning, upphandling@molndal.se.

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.

Material och utrustning för idrott & gymnastik
Sök på avtalsområde Idrott & Gymnastik.







bollspel, t.ex. basket, fotboll, handboll och innebandy
friidrott, t.ex. höjdhopp, längdhopp och löpning
racketsporter, t.ex. badminton, bordtennis och tennis
lekutrustning för gymnastikundervisning
gymnastikutrustning såsom bänkar och plintar
förbrukningsmaterial såsom hopprep, lagvästar och idrottstejp.

Leverantörer är Rantzows Sport AB, Simab Sport AB och Tress Sport & Lek AB.

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

Har du frågor?
vänligen kontakta e‐handelssupporten, 031‐315 12 80 eller upphandling@molndal.se.

