Kvalitet fra BOSVIK:

Innredning

o m st a

LØS INNREDNING

FAST INNREDNING

SPESIALDESIGN

Resepsjoner, skranker,
sittemøbler, skjermvegger,
reoler, montere, garderobe
og annet.

BOSVIK produserer og
leverer innredning som
utgjør en integrert del av
interiøret eller arkitekturen.

BOSVIK bistår gjerne med
utvikling, konstruksjon og
produksjon av helt spesielle
produkter og detaljer.
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F l e ks i

Løs innredning i alle materialer
BOSVIK produserer og leverer
innredning i alle typer
materialer og i utførelse.
Hvert enkelt møbel utføres
med presisjon og omtanke,
enten det er en reol,
resepsjonsdisk, sittemøbel,
utstillingsmonter eller et
spesialdesignet
innredningselement.

Vi bistår gjerne designere og
arkitekter med å nne de
riktige løsningene, materialene
og utførelsen til en riktig pris.

BOSVIK leverer innrednig
i heltre, nér, metall,
corian, glass, sten og
kombinasjoner av disse.
Integrering av teknikk.
Alt produseres etter
tegning.
Bistand til løsninger og
konstruksjon.

Fast innredning tilpasset helheten
Innredningen kan være en
integrert del av et interiørprosjekt eller til og med en
fortsettelse av det
arkitektoniske konseptet i
bygget.
Produksjon og implementering
av fast innredning krever at vi
som produsent forstår hvordan
elementene utgjør en nøye

gjennomtenkt del av en større
helhet. Oppbygging og
konstruksjonsprinsipper kan
justeres og endres, men ikke
desingutrykket eller detaljene
som gir den ønskede
opplevelsen.

BOSVIK tar hånd om
måltaking og sikrer
korrekt dimensjonerte
elementer.
BOSVIK integrerer gjerne
tekniske komponenter;
lys, hev/senk, data, etc.
BOSVIK ivaretar
designerens intensjoner

Spesialdesign
Når detaljene teller
Enten det er fast eller løs
innredning, så produserer vi
alltid etter tegninger
skreddersydd for kunde.
Beslag og komponenter er
derimot ofte standardvarer
(hengsler, lokk, lys, innfesting etc.), men også dette kan
BOSVIK spesiallage.
BOSVIK har 60 års erfaring
med spesialdesign. Egen

mekanisk avdeling gjør at
vi raskt kan ta frem prøver,
sjekke ut designet og produsere
nydelige detaljer som passer
perfekt til helheten.
BOSVIK jobber med alle typer
materialer og er kjent for å
kunne kombinere og håndtere
komplekse innredningselementer.

Konstrukjon og utvikling
av nye produkter og
komponenter.
Arkitekter og designere
får mulighet til å gi
innredningen sin egen
“signatur”.
Få rask bistand med
utvikling av prototyper.
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