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Som eier eller drift er av hotellet er det gjestene du lever av, akkurat som vi som lever-
andør lever av deg som kunde. Vi har fått mange spørsmål fra våre hotellkunder om 
hotellinnredning og etter lang tids planlegging er nyheten endelig klar: Vi hjelper deg å 
innrede ditt hotell!

Sammen kan vi skape den gode opplevelsen på ditt hotell, som gjør at kundene ønsker 
å komme tilbake… igjen og igjen.

Vi har med over 20 år i bransjen opparbeidet oss bred kunnskap om møbler og interiør 
til hoteller, restauranter, barer, puber og cruiseskip. Nå presenterer vi også hotellrom-
møbler slik at du som kunde kan ha en leverandør å forholde deg til.
Som eier eller drift er av ditt hotell kjenner du til hotellets behov. Vi kan interiør og 
sammen kan vi fi nne de beste løsningene.

Vi kommer gjerne med møbleringsforslag til konkurransedyktige priser innen gitt 
budsjett, for store og for små prosjekter.

Til hotellrom tilbyr vi gode kvalitetssenger fra Jensen og Englesson, fl otte hodegavler 
i både tre og ulike stoff er, sovesofaer, nattbord og garderobeskap, ulike bord og stol-
er. Vi tilbyr også lys og lamper, fra blant annet Northern lighting, som gir den riktige 
stemningen, og tekstiler for det rette uttrykket.

La deg inspireres av vår nye katalog og kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.
Denne katalogen er ment til inspirasjon og viser bare et lite utvalg av det vi kan tilby, 
så om du ikke fi nner akkurat det du hadde tenkt deg til ditt hotell, kan vi likevel mest 
sannsynlig hjelpe deg. Så ikke nøl med å ta kontakt. 

INTERIØR TIL DITT HOTELL
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HOTELLROM
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Møblering av et hotellrom er en kunst. Rommet skal være funksjonelt og ha plass til gjestenes bagasje, men skal på samme tid være innbydende 
og kanskje til og med litt inspirerende. Det er derfor viktig å velge møbler som både sikrer funksjonaliteten og gir hotellgjestene en god opplev-
else. Vi leverer møbler spesielt tilpasset hotellrom, nettopp for å kunne gi gjestene den gode hotellfølelsen.
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Sengen er for mange det viktigste møbelet på et hotellrom. Den skal sikre en god natt søvn og kanskje gi en følelse av luksus. Den skal tåle 
mange overnattingsdøgn. Med disse kriteriene i bakhodet har vi valgt oss kvalitetsleverandørene Jensen og Englesson. 9



LOBBY
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Lobbyen er gjestenes førsteinntrykk av hotellet og skal på en måte selge resten av hotellet. Her legger man listen og om man skal ta det litt ut i 
forhold til interiør, er dette stedet. Vi fører kvalitetsmøbler i mange ulike stiler. I en del tilfeller kan du blant annet velge mellom ulike tresorter 
på stolben, ulike farger og kvaliteter på stoff er. En stol kan få et helt annet uttrykk bare ved å velge en annen utførelse! Et godt tips er å se på 
formen først, og så velge fargen som passer nettopp ditt prosjekt.  Vi hjelper deg gjerne med å fi nne riktig uttrykk for ditt hotell. 
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RESTAURANT BAR
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Gode sitteplasser er viktig i en restaurant. Det får gjestene til å slappe av og kanskje bestille et ekstra glass vin eller unne seg 
en dessert. Til restaurant og bar tilbyr vi mange ulike stoler, barstoler og barkrakker og kan i tillegg tilby spesialtilpassede 
sofaløsninger.  Produktene fi nnes i et vell av utførelser og farger. 17
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KONFERANSE
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Konferansemøblene vi leverer er tilpasset både store og små konferanse- og møterom. Bord og stoler er tilpasset situasjon-
er hvor man gjerne skal sitte godt over lengre tid. Mange av våre stoler egner seg også godt til å stables og vi leverer bord 
hvor bordbena kan slås sammen eller platen kan vippes ned for optimal lagring. Dette letter oppbevaringen og frigir plass 
når arealet skal brukes til fl ere formål.
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BELYSNING
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Lys er selve krydderet i innredningen og kan gjøre rommet komplett. Vi tilbyr mange spennende lamper som gjør seg godt 
både i lobby, restaurant og på hotellrom. Vårt sortiment spenner fra de sprelske til de mer klassiske lampene og bidrar til å 
skape den stilen du ønsker.
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