
Nu kan vi erbjuda möjligheten att beställa utemöbler från Hillerstorp i samma 
sändning som ditt övriga bohag!

Alfa & Hillerstorp

Så här gör du:

Hillerstorp har många produkter för ett härligare utomhusliv. När du beställer dina möbler 
för samleverans med Alfa så erbjuder vi 15% rabatt på möbler från Hillerstorp.
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Alfa – The Scandinavian Mobility Services Company

www.alfamoving.com 

Alfa ingår i MIDAQ-koncernen tillsammans med Hillerstorp, 
som är Skandinaviens största tillverkare av utemöbler. 
Med anor från 1930-talet tillverkar Hillerstorp stabila och 
välkonstruerade utemöbler till bra pris.

Kvalitet och stil
Hillerstorp har sedan nästan 100 år tillbaka egen 
fabrik i småländska Hillerstorp. Där tillverkas prisvärda 
loungegrupper, matgrupper, parasoller, hammockar och 
utekök – allt för att du ska kunna inreda din uteplats precis 
som du vill ha den. Ett utmärkt val för dig som vill ha 
utemöbler med material utvalda för dig i kombination med 
design, funktion och hållbarhet. Hillerstorp arbetar bland 
annat med svensk FSC-märkt furu, FLEGT-licensierad 
teak, aluminium, rotting och konstrotting.

Hillerstorp erbjuder ett brett sortiment av utemöbler. Allt 
från moderna soffor och fåtöljer till prisvärda hängstolar, 
dynor i olika storlekar och trendiga färger och möbelskydd 
för att dina utemöbler ska hålla ännu längre.

Skapa den perfekta uteplatsen på din nya destination
Vi på Alfa kan nu erbjuda leverans av ditt bohag där vi 
även tar med dina nya utemöbler. När du kommer fram 
till ditt nya boende så är alla dina saker, inklusive de nya 
utemöblerna, på plats. 

Smidigt, bekvämt och prisvärt! 
Förgyll ditt utomhusliv med möbler från svenska Hillerstorp.

Livet är härligare utomhus!

1. Gå tll www.hillerstorp.se och beställ de möbler du önskar 
få samlevererade till din nya destionation.

2. Använd kampanjkoden ALFAHT i kassan så dras 
rabatten automatiskt av på priset.

3. Fyll i dina personuppgifter och lägg in leveransadress: 
Alfa Quality Moving AB
Fordonsvägen 15
553 02 Jönköping

4. Klicka "Gå till betalning" och betala med kort alternativt 
betalning mot faktura från Klarna.

Klart! Dina möbler kommer att levereras av Alfa till ditt nya boende.

Videos som visar delar av Hillerstorps sortiment:

Tennessee vilstol med fotpall

Aspö hammock

Ardernäs matgrupp

Oxelunda och Kungshult sittgrupper 

http://www.hillerstorp.se
http://Tennessee chair
http://Aspö hammock
http://Ardernäs dining group
http://Oxelunda and Kungshult lounge groups

