
Det handler om mere 
end indretning

det handler om dig!
Kollund Møbler – Indretningspakker



Skab ram men 
for det liv I ønsker at leve

Det giver god mening, at komme godt fra start, når der skal investeres i nyt design 
til boligen. Få skåret ind til benet, tænk ud af boksen og få retning på, hvad der reelt  
matcher jeres hverdag, stil og drømme. 

Vælger I at få hjælp til indretning, vil jeg sammen med jer sætte ord og billeder på behov, 
ønsker og drømme til den nye boligindretning. Altid med øje for, at det er jeres hjem og at 
det skal afspejle jeres ønsker og behov. I vil få råd og vejledning om møblering, belysning, 
interiør, farver og sammensætning af materialer - ja alt hvad en indretning kræver. 

Stor betydning for vores trivsel
Indretning har stor betydning for vores trivsel og ikke mindst vores adfærd. Der er en lang 
række overvejelser, drømme og behov, der skal tages stilling til når hjemmet skal opda-
teres. Alle de mange og skiftende trends, utallige magasiner og boligblogs kan inspirere, 
men også i den grad forvirre. ”For hvilken indretning passer egentlig til mig, og der hvor jeg 
er i livet og det liv der skal udspilles i mit hjem?”

Hånden på hjertet, så er vi, hos Kollund Møbler, nogle kompromisløse nørder, hvis store 
mission er at skabe perfekte, personlige indretninger.

Vi har uddannet ekspertise i huset, som har indrettet et utal af hjem og haft glæden 
af, gang på gang, at opleve når indretningen lander helt perfekt. Det skaber ro, glæde,  
energi og sammenhold.

Vi mener helt klart, at det bedste sted er hjemme og følelsen af ”HJEM” er omdrejnings-
punktet herfor. 
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... at I bliver fyldt med energi 
fordi stemningen, farverne og 
lyssætningen er afstemt jer.

... at hjemmet afdækker 
de forskellige ønsker, 
stilretninger og behov I har.

... at hjemmet afspejler det liv  
I  ønsker at leve som individer, 
sammen og med andre. 

Men hvad kendetegner 
den perfekte & personlige 
indretning...? 

... at I undgår konflikter og  
kompromiser omkring stil og funktion.

... at I kan slappe af fordi funktionerne med 
omdrejningspunkt i JERES livsstil, er optimale.
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Indretning

» FARVE- OG MATERIALEPLAN «
Farver har stor betydning for stemning, 
velvære og for at skabe sammenhæng i 
indretningen/boligen. 

Materialer har stor betydning for hvordan 
et hjem føles og her skal der skabes ba-
lance mellem hårdhed/blødhed, kunstige/ 
naturlige materialer. Aktuelle trends, der 
rører sig inden for designverdenen, behø-
ver ikke komme i spil, men kan være et ind-
spark for et frisk, nyt, up to date look.

» FØRST ET MØDE «
Uanset hvilken indretningspakke I vælger, så er det afgørende for den mest optimale løs-
ning, at vi får en god fornemmelse for hvem I er, hvilket liv I ønsker at leve og hvad jeres 
hjem skal afspejle/kunne. Derfor starter vi altid med en indledende samtale, hvor jeres 
behov og drømme kommer i spil.  

Vi tager os af alle typer indretningsopgaver for både private og erhverv. Hvad enten I har 
behov for en komplet nyindretning af hele huset eller blot er på udkig efter en mindre 
opdatering af en eksisterende indretning/rum. 

Vi tilbyder 3 typer indretningspakker: 
»Lux med hjemmebesøg«, »Online pakken« og »Walk & talk«.  
Se oversigt og priser på side 7 her i brochuren. 

- det tilbyder vi 
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» MØBLERINGSPLAN «
Du får en plantegning og 3d 
tegninger, hvor jeres egne 
møbler, i samspil med det nye 
interiør, er indtegnet. Billeder og 
beskrivelse af det nye interiør, 
på mål, farver og materialer.

» BELYSNINGSPLAN «
Lyskilderne og placeringen heraf, 
har stor betydning, ikke kun for 
det æstetiske udtryk, men i høj 
grad for vores stemning, færden 
og trivsel i rummet. Du får vores 
bud på den bedste plan for 
belysning til din indretning.

» 20% RABAT 
på boligtilbehør
Op til 1 måned 
efter levering «
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» MØDE OG PRÆSENTATION «
LUX besøg hos jer: Når oplægget/ene på din kommende indretning er udarbejdet, mø-
des vi til præsentation i butikken. Her nørder vi kvaliteter, materialer og farver igennem 
og møbler skal prøves, ses og opleves. Når I har truffet en beslutning om, hvordan jeres 
kommende, personlige hjem skal indrettes,  udarbejdes et prisforslag og levering aftales.

Online: Når oplægget/ene på din kommende indretning er udarbejdet, sender jeg præsen-
tationen med udførlige beskrivelser på, hvad der ligger til grund for mine valg samt guide 
på alt hvad der bruges af interiør. Der er uførlige billeder og beskrivelser på farve, materiale 
og størrelse på det forskellige interiør. Og så vidt det er muligt at fremskaffe prøver, frem-
sendes disse. Vi kan sagtens tale i telefon eller afholde et online møde efterfølgende, for 
at I kan få uddybet, besvaret spørgsmål eller hvis I ønsker noget ændret.

» LEVERING «
Ved behov, kan vi tilbyde at være tilstede ved leveringen af jeres nye interiør og hjælpe 
med at få jeres egne ting integreret samt opsat indretningen.
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Du får:
» Et besøg hos jer
» Plantegning udleveres/rum måles op
» Møde og præsentation i butikken
» 3d oplæg med gennemgang af ny indretning
» Møbleringsplan
» Belysningsplan
» Farve-& materialeplan
» Levering af møbler, udpakning, placering
» 20% rabat på boligtilbehør  
  (op til 1 måned efter levering)

Du får:
» Et online møde
» 3d tegninger af forskellige forslag til møblering
» Møbleringsplan
» Belysningsplan
» Farve-& materialeplan
» Møde og præsentation online eller fremsendes 
» Levering af møbler, udpakning, placering
» 20% rabat på boligtilbehør  
  (op til 1 måned efter levering)

Du får: 
Er overstående pakker for omfangsrige til dit 
behov, har du mulighed for at booke indretnings-
assistance på timebasis, med samtale/møde i 
butikken.
 
Medbring dine tegninger og billeder af rummet 
du ønsker indrettet. 

Lux
besøg hos dig

Et rum kr. 5.500,-
Flere rum kr. 8.500,-

Online
Et rum kr. 3.500,-
Flere rum kr. 5.500,-

Walk & talk
i butikken

Timepris kr. 550,-

Indretningspakker
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Uddannet indendørsarkitekt. 30 års erfaring med indretning af private hjem samt 
erhvervsindretninger, såsom restauranter, kontorfaciliteter og butikker. 

Skriver boligartikler til magasiner og aviser om design, indretningstips, trends og 
indretningsløsninger. Medvirket i tv-programmer bl.a. omkring indretninger. DR titulerede 

Nancy Gerber ”Indretningsekspert” i programmet ”80 dage til sommerhus” på DR.

Kontakt: Nancy Gerber · 0045 74678712 · ng@kollund.dk
Mere information på kollund.dk

Nancy Gerber
Kort om Indretningsdesigner

Kollund Møbler Fjordvejen 15 · DK 6340 Kruså · 0045 74 67 87 12 · info@kollund.dk

www.kollund.dk


