
Rasjonelle og  
kostnadseffektive  
innkjøp

Skreddersydde 
løsninger 

for ditt kontor



Markedets største utvalg 
av komplette løsninger til kontoret
•  Stort og spennende utvalg av kontormøbler og interiør. Fra norske kvalitetsmøbler til det ypperste av  
 italiensk design. Bredden, dybden og komforten finner du hos oss.

•  Alt innen lyd og bilde. Vi designer og setter sammen de riktige løsningene for møterom i alle kategorier. 
 Alt fra enkle arbeidsrom til sofistikerte styrerom eller til store utstyrte auditorier. Projektorer, lydanlegg,   
 videokonferanse, enkle skrivetavler eller digitale tavler, infoskjermer, styringssystemer og akustikkprodukter. 

•  Kontormaskiner av alle kategorier. Om du trenger avanserte storanlegg for masseproduksjon av utskrifter, 
 eller en kopimaskin, printer, bærbare datamaskiner, post og papirbehandling, makulering, innbinding eller en  
 enkel regnemaskin – vi leverer det du trenger.

•  Alt innen kontor og datarekvisita. Med mer enn 10.000 artikler, gir vi deg tilgang til markedets største utvalg  
 – direkte fra eget sentrallager i Norge.

•  Rent, friskt og kaldt vann, med eller uten kullsyre - kaffe, cappuccino, kaffe latte eller varm sjokolade 
 – vi har de gode løsningene.

•  Alt på ett og samme sted, over hele landet. Som landsdekkende leverandør av kontorutstyr har vi en felles 
 nettside, med butikker, service og support over hele landet. På denne måten er vi alltid tilgjengelig når du   
 trenger noe - der du er.



Vi hjelper deg med å velge rett løsning

•  Vi tilbyr mer enn enkeltprodukter. Vi fokuserer på løsninger som gir kostnadsbesparelser, effektivitets-  
 gevinster og økt trivsel på kontoret.

•  Våre dyktige fagfolk har kunnskapen og erfaringen som trengs for å kunne anbefale deg de riktige  
 løsningene.

•  Alt du trenger på ett og samme sted. Enklere og mer tidsbesparende blir det ikke.

Effektivitets-
gevinster og økt 

trivsel på kontoret



Referanser

I disse kommunene har vi levert til en stor andel av bedrifter og institusjoner.
Vi nevner her noen av disse i tilfeldig rekkefølge:

Helgelandsykehuset

Helgeland Sparebank 

Nordlandsbanken  

Helgeland Politidistrikt

NRK Lisenskontoret

Nasjonalbiblioteket i Rana

EDB Card Services (TAG Systems)

Posten Norge   

Celsa Armeringstål

Vale Manganese Norway

Rana Gruber   

Ruukki Profiler 

Nova sea    

Modlov Sjøset 

Momek Group 

Miras konsernet 

Polarsirkelen videregående skole

Advokat Kjellnø

Økonor 

Invoicia 

Bakeriet Mo i Rana  

Cerum

Kunnskapsparken Helgeland

Helseøkonomiforvaltning Reg. Nord 

NAV Servicesenter   

NAV Rana   

NAV Hemnes 

Storforshei skole

Lovund skole

Rana Blad

YIT

Nova sea

Mjølan Sykehjem

Gruben sykehjem

Selfors sykehjem

Mo helsepark

Lurøy sykehjem

Leirfjord sykehjem

Nesna sykehjem

Inventum RTDs leveringsområde er hovedsakelig kommunene:
Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy og Træna.

Riktige løsninger til riktige priser 
•  Som landets ledende tilbyder av komplette løsninger til kontoret, krever vi mye av våre dyktige leverandører. 
 Vi plukker det beste fra de beste, og med store innkjøp sikrer vi våre kunder høy verdi for pengene.

Førsteklasses service og support 
•  Hos Inventum vil du møte dyktige fagfolk med yrkesstolthet. Vi styres av en ufravikelig målsetting om at du,  
 som vår samarbeidspartner, skal være landets mest fornøyde kunde.

•  Vi lever ikke av engangssalg, men av gjensalg. Derfor har vi kvalitet i alle ledd som en rettesnor i alt vi gjør.



Inventum Kundeprogram

•  Hjelp til å velge rett løsning

•  Førsteklasses service og support

•  Statusmøter

•  Personlig invitasjon til fagseminarer og utstillinger

•  Kundeavis

•  Nøkkeltilgang til webløsning for kontor og datarekvisita – til gode priser

Rasjonelle og 
kostnadseffektive 

innkjøp



Inventum RTD
Inventum RTD ble etablert i 1989. Vi er 11 ansatte som holder til i bygget 
Rundingen ved innkjøringen til Mo Industripark. 
Inventum RTD har en høy andel av bedriftsmarkedet, er økonomisk solid og 
leverer positive regnskapstall hvert år.

Vi ønsker fornøyde kunder og en god arbeidsplass. Dette jobber alle i bedriften kontinuerlig for.

Vårt hovedmål innen kvalitet er: Alltid å holde det vi lover kunden

Vårt interne mål om alltid å være samfunnsansvarlig, miljøvennlig og god på HMS er formalisert 
med Miljøfyrtårnsertifisering og medlemskap i Grønt Punkt Norge.

Se mer info om bedriften på: www.rtd.no 

Lokal forankring 
gir økt trygghet



Ansatte Inventum RTD 

Øvrige kontaktdata med direkte telefonnummer finner du på www.rtd.no

FINN LØKÅS
Daglig leder
75121009

finn@rtd.no

ANN MArI KINdSbæKKeN
Sekretær

75121008 99028008
ann-mari@rtd.no

ANN KrIStIN AASeN (KrIStIN)
Printer/Arkivar

75121005 99028005
kristin@rtd.no

Kurt GjeLSteNLI
Selger Kontormaskiner
75121003 99028003

kurt@rtd.no

HuGo StrØM
Selger kontormøbler

75121011 99028011
hugo@rtd.no

HeLGe LØKÅS
Selger Kontorutstyr

75121014 99028014
helge@rtd.no

ArILd ruFSHoLM
Sørvistekniker

75121012 99028012
arild@rtd.no

joSteIN KverNMo
Sørvistekniker

75121007 99028007
jostein@rtd.no

eSpeN reINFjeLL joHANSeN
Montør/Sjåfør
99028013

espen.reinfjell@rtd.no

ANderS MoxNeSS
Printer

75121015 99028015
anders@rtd.no

eSpeN dAHLe
Sørvistekniker

75121006 99028006
espen@rtd.no



ARENDAL 37 07 60 00
BERGEN 55 20 77 00
BODØ 75 50 74 40
BRØNNØYSUND 75 02 33 88
ELVERUM 07110
FAGERNES 07110
FØRDE 57 82 00 56
GJØVIK 07110
HAMAR 07110
HARSTAD 77 00 24 40
JESSHEIM 63 97 06 60
KJEDEKONTORET 23 17 50 60
KRISTIANSAND 38 01 93 00
KRISTIANSUND 40 00 67 89 
LILLEHAMMER 07110

MO I RANA 75 12 10 00

MOSJØEN 75 17 61 00
NORDFJORDEID 57 86 15 11
OSLO 23 18 20 00
SORTLAND 76 11 10 10
STAVANGER 51 82 92 00
STORD 53 49 93 49
STRYN 57 89 11 55
TROMSØ 77 60 25 50
TRYSIL 03749
VOSS 56 52 33 00
ØRSTA 815 50 245
ÅLESUND 815 50 245
                

Inventum RTD

Postadresse: 
Boks 458 i 8601 Mo i Rana

Besøksadresse: 
Rundingen i 8626 Mo i Rana

Telefon: 751 21000

Internett: www.rtd.no
 

Alt til kontoret 
over hele landet!


