
Ta hjälp av vår inredare! 

Att trivas hemma är viktigt. Ta hjälp av vår inredare Katarina och 

skapa ett hem du trivs i.  Tillsammans hittar ni din stil, oavsett om  

du vill köpa nya möbler, eller om du med enkla medel vill förnya  

med exempelvis accessoarer eller gardiner. 

Detta ingår 

 Inledande konsultation i butiken—

kostnadsfritt! 

 Hembesök med fortsatt konsultation 

och måttagning 

 Moodboard, kollage, planskiss och  

inköpslista. 

 Leverans enligt villkor. 

 Pris: 2500 kronor per rum 

 Vid köp av möbler över 25 000 kronor 

bjuder vi på inredningstjänsten! 

2500 kr  

per rum 

Första 

timmen 

gratis! 



Produktbeskrivning inredningstjänster 

Ett rum 

Första möte i butiken, ca 1 timme (kostnadsfritt) 

Tillsammans med vår inredare gör du en analys av vad det är för hjälp du vill ha, ni går igenom bud-

get och vilka möjligheter som finns för att vi ska kunna hjälpa dig. Tillsammans kommer ni överens 

om fortsatt arbete. Därefter bestämmer du dig om du vill fortsätta med tjänsten. 

Andra möte - i ditt hem, ca 2 timmar 

Hembesök med grundlig analys av ditt hem eller de rum du vill ha hjälp med utifrån den inledande 

konsultationen. Inredaren tar mått och fotograferar rummet för att kunna hitta rätt storlek på möbler 

och för att kunna göra en planritning. Tillsammans går ni igenom befintliga möbler och inredning 

och kommer överens om vad som ska vara kvar och vad som ska ersättas. Efter mötet får du en 

moodboard som anger stilen för inredningsförslaget. 

Inredningsförslag 

Efter cirka en vecka får du ett förslag på mejl av som består av ett kollage (produkttavla) och en 

planritning med förslag på möblering samt inköpslista. 

Leverans, montering och färdigställande 

Leveranser och montering sker enligt Lidéns Möblers vanliga villkor. Montering och iordningstäl-

lande utöver det kostar 500 kr per timme. 

Pris 

Pris är 2500 kronor per rum inklusive resekostnader (inom fem mil). Resor utöver fem mil debiteras 

med 30 kronor per mil. 

Rabatt 

Handlar du för över 25 000 kronor hos Lidéns Möbler inom 30 dagar bjuder vi på inredningskostna-

den (gäller per rum, handlar du för 50 000 kronor bjuder vi alltså på två rum osv.). 

Större projekt och företag 

För större projekt, exempelvis om en hel bostad ska inredas lämnar vi gärna en offert på våra inred-

ningstjänster.  

För företag erbjuder vi också inredning; exempelvis om en lounge, ett mötesrum eller en  personal-

matsal behöver göras om.  Vår gardinateljé har över 30 års erfarenhet av gardinsömnad och tillsam-

mans med vår inredare kan  en smidig helhetslösning erbjudas. Kontakta oss gärna för vidare in-

formation och offert. 


