INREDNINGSKONSULT
DIN SAMARBETSPARTNER I DITT INREDNINGSPROJEKT

“Design, färg, form, ljud och ljus påverkar oss alla på många olika sätt.
Med kunskap och medvetenhet kan miljöer som tillgodoser våra behov
och som underlättar för oss i det vardagliga arbetet skapas.
Låt inredningen bli en lönsam investering för ditt företags varumärke,
dig själv och dina arbetskollegor”

LÅT OSS VARA DIN HELTÄCKANDE SAMARBETSPARTNER I DITT INREDNINGSPROJEKT
Vi på Thule Möbler har sedan lång tid tillbaka hjälpt våra kunder med inredningsfrågor,
inköp, leverans och montering av möbler. Nu vill vi även erbjuda helhetslösningar där vi
finns med från start som inredningskonsulter.
Målet är att säkerställa anpassade, hållbara och funktionella inredningar till våra kunder.
Det innebär att vi hjälper till i alla steg, i stora som små projekt med att skapa inredningsförslag
från grunden med kundens behov och önskemål i fokus.
Med vår långa erfarenhet av möbler och inredning, ergonomi och kvalitét. Med vårt breda
sortiment, egen leverans och monteringsavdelning, ser vi ett stort mervärde i att även
erbjuda inredningskonsultation utan mellanhänder till våra kunder.
Personal med spetskompetens inom Inredning och Rumslig formgivning skapar
inredningsförslag i samarbete med kunden, utrustade med rätt verktyg och
designprogram. Exempel på förekommande projekt kan vara allt från inredningsförslag
och idéer till ett enskilt utrymme eller en ny lokal i stort där helheten är viktig. Det kan handla
om att skapa inredningsteman eller koncept till olika avdelningar eller förvaltningar som
förstärker företagets profil eller vision. Det handlar också om att skapa kostnadseffektiva,
anpassade, funktionella och trivsamma miljöer i alla lägen.

VI DESIGNAR DIN MILJÖ

MÖTESPLATS PALATZET I ESKILSTUNA

BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN I ESKILSTUNA

“Undersökningar visar att både den fysiska som den psykiska miljön för många till och med är viktigare
än lönen och arbetstidsförhållandena”
REFERENSBILDER

1. Kostnadsfritt besök
- Behovsanalays
- Platsanalys

2. Konceptidé och Förslagframställning
- Skiss och Ritning
- Inredning och Möbelspecifikation

3. Presentation
- Inredningsförslag
- Offert

4. Beställning och Projektrealisering
- Eventuella justeringar
- Order
- Leverans
- Montering
- Möblering på plats enligt ritning
- Komplettering och Uppföljning

INREDNINGSPROCESSEN

“Att skapa det rätta samspelet mellan rumsliga element, färger och inredning är viktigt
för att uppnå en harmonisk och trivsam miljö.
Men samspelet mellan dessa faktorer kan dessutom skapa en tydligare företagsprofil
som stärker varumärket och signalerar övertygande och vinnande budskap till nya
och befintliga kunder”

LÅT INREDNINGEN FÖRSTÄRKA VARUMÄRKET

Inredare Sabine Andersson

LÅT INREDNINGEN FÖRSTÄRKA VARUMÄRKET
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“Anpassad arbetsmiljö ger bättre resultat och nöjda medarbetare”

