Kvalitet fra BOSVIK:

Konseptmøbler
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BANKINNREDNING

SPESIALKONSEPT

AUTOMATSONER

Ekspedisjonsskranker,
disker, montre, sittemøbel,
skjermvegger og andre
elementer som er tilpasset
bedriftens identitet og prol.

Innredninger, møbler og
elementer i områder for
publikum. Både til private
og offentlige virksomheter,
kommersielle og andre.

Automatvegger for bank,
post og andre publikumsrettede tjenester, automater
for billetter og andre
betjeningsprodukter.
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Bankinnredning
Møbler og elementer til banker
BOSVIK er Norges største
leverandør av bankinnredning.
Flere av de største
bank-kjedene har fått
innredet sine lialer med
produkter fra BOSVIK:
bl.a. ekspedisjonsskranker,
kassadisker, informasjonssøyler og automatvegger.
Vi har lang erfaring med
å integrere teknisk utstyr,

tilpasse arbeidsstasjoner
og sikre banken praktiske
løsninger for god
kundeekspedering.
Vi tar hånd om alt fra
integrering av lys til skilting og
dekor. Et gjennomført designprogram krever ofte lokale
tilpasninger. BOSVIK er kjent
for nettopp skreddersydde
tilpasninger og sin eksibilitet.

Vi kombinerer gjerne
ulike materialer og
integrerer tekniske
løsninger.
Vi tar også hånd om skilt,
prol og dekor.
Vi tar hånd om logistikk,
utrulling, montasje og
ferdigstillelse.

Spesialkonsept
Kjedekonsepter og retail
Små og store virksomheter
som enten selger produkter, gir
informasjon eller yter tjenester
har ofte behov for å presentere
seg mot publikum med et
helhetlig design.

BOSVIK bidrar gjerne helt fra
starten med både idéutvikling,
praktiske løsninger, design og
konstruksjon.
Vi tar hånd om alt fra
produksjon, utrulling/montering,
logistikk og koordinering av
alle komponenter på plassen.
Opplegget skreddersys til den
enkelt oppdragsgiver.

Design:

GRID

Vi bistår med planlegging, konstruksjon,
produksjon, logistikk og
montering.
Vi integrerer gjerne
tekniske komponenter;
lys, hev/senk, data, etc.
Vi ivaretar
designerens intensjoner.

Automatsoner
Integrering av teknologi og info
Nye metoder for å selge
produkter, men også for å
betjene kunder samt formidle
informasjon, krever hele tiden
nye fysiske utforminger. Enten

det er en frittsående informasjonssøyle eller komplett
miljø/innredning.
BOSVIK har bistått med en
rekke prosjekter hvor ny
teknologi og nye funksjoner er
integrert i møbler og produkter.
Utformingen skal samtidig
reektere identiteten til
virksomheten, enten det er et
yselskap eller en bank.

Bistand fra idé til ferdig
produkt.
Integrering av tekniske
løsninger.
Kombinér en rekke
materialtyper.
Få rask bistand med
utvikling av prototyper.
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