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Utvikling av attraktive interiørløsninger og konsept for hotell og 
servering handler om mer enn å velge bord, stoler og barkrakker.

PKS Interiør har 20 års erfaring med 
møbler og interiør for hotell, restaurant 
og pub. Fra nyttår 2014 ble PKS Interiør 
skilt ut som eget selskap for å rendyrke 
kompetansen som totalleverandør av 
interiørløsninger.

Sammen med våre samarbeidspartnere 
har vi kompetanse innen estetikk og 
interiørdesign kombinert med planleg-
ging, levering, montering og supplering 
i ettertid. Vi er med som støttespiller 
igjennom hele prosessen og passer på 
at prosjektet ender i en balansert helhet 
og et perfekt sluttresultat. 

Hele veien holder vi full kontroll på 
prosjektet. Våre kunder har faste kon-
taktpersoner som fleksibelt skreddersyr 
prosjektet akkurat slik dere ønsker. 

Prøv oss om du skal renovere hotell, 
restaurant eller pub. Vi utgjør den lille 
forskjellen som dine kunder vil legge 
merke til. Hvorfor gamble med interiøret, 
som er det første kunden ser og som 
avgjør om ditt sted er verdt et besøk? 

Vi vil at du skal sitte igjen med 
«god-følelsen» og at dine kunder skal 
bli både glade, overrasket og imponert 
etter at vi er ferdige!

Kjære kunde!

Kontakt oss 
– Få ny inspirasjon 
på en uforpliktende 
befaring!
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Godt interiør = god stemning!
Hvem har ikke måttet velge mellom to ulike serveringssteder eller 
hotell – og gått for alternativet med mest smakfullt interiør?

Førsteinntrykket er spesielt viktig for ho-
tell- og restaurantbransjen. Kunden kan 
ikke smake maten, sove i sengen eller 
oppleve servicen før hun bestemmer 
seg for å bestille eller sjekke inn. Svært 
ofte avgjør førsteinntrykket om gjesten 
velger deg eller konkurrenten.

Vår jobb er å skape attraktive og funks-
jonelle miljøer som gir gode førsteinn-
trykk og inviterer gjestene inn. Vi finner 
balansen mellom god stemning og 
effektiv utnyttelse av arealet og jobber 
med alle stilarter og formspråk.
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Totalleverandør
Hos PKS har du én prosjektleder å forholde deg til. Vi tar hele jobben 
med å koordinere ditt prosjekt, og binder det sammen med en vakker, 
rød tråd.

Vi tar på oss prosjekteringsoppgaver og 
konseptutvikling enten det er snakk om 
renovering eller nybygg. Hotell, pub og 
restaurant er vår spesialitet.

Takket være våre samarbeidspartnere 
har vi kontakt med alle aktører som er 
nødvendig for å gjennomføre ditt pros-
jekt innenfor budsjett og tidsrammer.

Når vi har blitt enige om alle løsninger 
og detaljer i prosjektet lager vi fremdrift-
splan og utvikler arbeidsbeskrivelser 
til håndverkerne. Du holdes oppdatert 
gjennom statusrapporter og status-
møter, men kan for øvrig konsentrere 
deg om dine oppgaver i trygg visshet 
om at prosjektet går som det skal.
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Med fra start
Etter innledende møter der mange ideer virvles opp og de beste 
lander på papiret, lager vi i samarbeid med intriørarkitekt en 
grovskisse på hva vi kan tilby.

Du vil få en oversikt over fargevalg, 
stoffer, løsninger og alt som må til for 
at prosjektet skal bli en suksess. Vi gjør 
forarbeidet, men lar deg som kunde 
delta aktivt i hele prosessen dersom du 
ønsker det. 

Når vi så setter planen ut i livet er alle 
samstemt og informert. Vi holder jevn-
lige statusmøter underveis for at du skal 
være trygg på at alt går som planlagt. 
Du forholder deg til oss i PKS Interiør, 
og vi holder styr på interiørarkitekter, 
håndverkere og alle andre involverte.
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Det gode utvalget
Vi har alt innen stoler, bord, bordplater, sofaer, senger, utemøbler, 
loungemøbler, barkrakker, komplette barløsninger – og mye annet.

Gjennom vårt nettverk av produsenter, 
gode forbindelser og eksklusive avtaler 
kan vi tilby et enormt utvalg av alt fra 
småting til komplette serier og konsepter.

Sammen med våre samarbeidspartnere 
holder vi oss oppdatert på trender, 
produkter, messer og hva som skjer i 
bransjen.

Vi satser på god kvalitet og ting som 
tåler å brukes. Hos oss finner du pro-
dukter i alle prisklasser og til ethvert 
bruk innen interiør og innredning. 

Vi har mye på lager, mens spesialtilpas-
sede møbler leveres så raskt som mulig.
I tillegg til møbler har vi agentur på 
“G-fittings”, som består av flere tusen 
deler innen glassbeslag og metall. 

Vi leverer også glass, og har en glass-
mester i huset, noe som gjør at vi ofte 
kan lage helt spesielle løsninger og 
spennende konsepter til ditt hotell eller 
serveringssted.



12 13

So worth it!
Vi tør påstå at kvalitet lønner seg med tanke på holdbarhet og 
helhetsinntrykk.

Finish, stoffkvalitet og gjennomtenkte 
løsninger gjør noe med helhetsinn-
trykket. Vi har fokus på bordplater og 
bordunderstell som tåler en støyt, stoler 
som tåler å bli stablet gang på gang og 
barkrakker som tåler en «vinglete gjest» 
uten selv å bli vinglete.

Innkjøp av nye møbler kan utgjøre en 
stor budsjettpost. Vi mener at det er 
verdt å legge litt ekstra i interiøret i 
første omgang for å spare i det lange 
løp. Våre møbler er laget spesielt for 
offentlige miljøer og tåler derfor mer enn 
møbler for privatmarkedet. 

Høy slitestyrke er ikke synlig ved første 
øyekast, men er lett å se etter dager og 
uker med bruk.

Våre produkter er holdbare både 
kvalitetsmessig og formmessig. Derfor 
legger vi ekstra vekt på kvalitet i utvel-
gelse av våre produkter. Vi står inne 
for kvaliteten fra våre produsenter og 
mener at kvalitet er «so worth it»
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Vi tar de tunge løftene
Du kan konsentrere deg om kjernevirksomheten i din bedrift. 
Logistikk, prosjektledelse og alle detaljer knyttet til interiørleveransen 
tar vi oss av.

Vi er vant til å kommunisere med alle 
underleverandører slik at du kun har en 
person og forholde deg til. Vi leverer et 
helhetlig tilbud og du kan være trygg på 
at vi har overblikk over detaljene. 

Vi har konkurransedyktige leverings-
betingelser og effektiv logistikk, som 
sikrer deg som kunde en smidig lever-
anse. Vi bestiller fra anerkjente fabrikker 
og produsenter i Europa og andre 
steder i verden.

Varer som ikke trenger spesiell tilpass-
ing kan vi i mange tilfeller levere innen 
en uke, mens skreddersydde møbler tar 
noe lengre tid. Du vil uansett hele tiden 
bli oppdatert på når varen leveres deg.



1716

Vår jobb: å la deg imponere!

Dette får du hos oss:

- Befaring og oppmåling
- Behovskartlegging
- Konseptutvikling og illustrasjoner 
- Hjelp til materialer, farger og dekor
- Møbleringsplaner 
- Komplett tilbud
- Bestilling og levering av varer
- Montering
- Etterlevering og supplering

Erik Baadstø
Daglig Leder

erik@pks.no  /  488 48 949

Caroline Borgeraas
Prosjektleder

caroline@pks.no / 483 24 450

Marita Skarpnes
Prosjektleder

marita@pks.no  /  469 73 344

Christina Jølsen
Prosjektleder

christina@pks.no / 932 02 500

Uansett hvilken rolle du innehar i prosessen med å innrede et lokale, 
er vår jobb å la det gå så knirkefritt som mulig.

Vår jobb er å la deg skinne ovenfor 
din oppdragsgiver eller ledelse. Våre 
ansatte og samarbeidspartnere forstår 
interiørfaget og bistår som rådgivere og 
prosjektledere. Vi er her for å forenkle 
din jobb.

Sammen med dyktige interiørarkitekter 
tilknyttet PKS kan vi hjelpe til i pros-
essen. Vi kan levere hele møblerings-
forslag, eller du kan la oss matche din 
skisse med de rette møblene. 

Vi bistår gjerne med befaring og opp-
måling, illustrasjoner av konsepter og 
collager, utvikling av møbleringsplaner 
og råd om materialer, farger og dekor.

Vi setter opp et komplett tilbud og tar 
oss av alt som har med bestilling og 
levering. Du får klare leveringstider og 
et oversiktlig tilbud.  

Vi koordinerer levering til ditt lokale og 
monterer om ønskelig; vi har 10 dyktige 
montører tilknyttet bedriften.
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Nytt selskap med 
lange tradisjoner
PKS Group er et solid firma med 40 ansatte. Vi har hovedkontor, 
lager og verksted i Drammen.

Vi ble etablert i 1992 og i mer enn tyve 
år har vi levert gode løsninger til både 
byggebransjen og Horeca markedet.
Etter mange år med god respons i 
markedet så vi i januar 2014 nødven-
digheten av å skille ut PKS interiør i et 
eget firma for å rendyrke og spesialisere 
oss enda mer på prosjektleveranser.

Våre søsterselskap spesialiserer seg på 
rekkverk, glass, trapper og mye annet 
til byggebransjen. Dette er kompetanse 
og produkter vi drar nytte av når det 
trengs i våre prosjekter.

Vi er derfor et nytt firma, men har likevel 
lang erfaring og stor kompetanse. Vår 
nye organisasjon er fokusert, fremover-
lent og brenner for å gjøre ditt prosjekt 
til noe helt spesielt!

Våre fornøyde referansekunder opp 
gjennom årene er mange.

Referanseprosjekter:

Onda – aker brygge
Quality hotel & resort Fagernes
Quality hotel Sogndal
Quality spa & resort son
Quality hotel Edvard Grieg AS
Radisson Blu Caledonien hotel
Radisson blu Park Hotel - Lysaker
Sector Liertoppen eiendom AS
- food court Liertoppen
Color Line
Stratos kultur & event AS
Rica Maritim Hotel
Deli de Luca
Jordbærpikene
Råde Bakeri
Grand Hotell AS
Oslo lufthavn Gardermoen
O’Learys bar & restaurant
Hotel Tjuvholmen AS (The thief)
Comfort hotel grand central
Eik Savoy AS
Restaurantgruppen AS - utemøbler 
til nye brygga i Fredrikstad
Big horn
Champagneria AS

Quality hotel & resort Fagernes Onda – aker brygge Radisson blu Park Hotel - Lysaker



Har du spørsmål eller ønsker noen av våre spesialkataloger? 
Vi har kataloger innen hotellinnredning, utemøbler, bord, 

stoler og mye annet. Send oss gjerne en epost på 
interior@pks.no

Velkommen til vårt spennende showroom.

Ring for en uforpliktende interiørprat:

32 26 00 65

PKS interiør AS
Kniveveien 29
3036 Drammen

Tlf: 32 26 00 65
Faks: 32 26 00 66

www.pksinterior.no
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