Geilobygg Interiør

atmosfære
Geilobygg organiserer og realiserer dine innredningsdrømmer.
Arbeidsglede er drivkraften for å ivareta tradisjoner og kvalitet.

Geilobygg Interiør
Geilobygg sin interiørkonsulent veileder og rådgiver deg som kunde med målsetning om å skape den atmos
færen som du drømmer om.
Interiørkonsulenten engasjerer vi gjerne tidlig i byggeprosessen.
Med byggherren kartlegger vi ønskede miljøer og atmosfærer som har betydning for valg av konstruksjoner
og løsninger.

Ny grafisk profil
I 2011 valgte vi å fornye vår grafiske profil. Geilobyggs profil skal være tydelig og identifisere vår målsetning
og strategi. Inspirasjon til farge på “kuben” er hentet fra Geilo fjellets mangfoldige Iysforhold. Formen gjen
speiler vår målsetning om kvalitet. “Kuben” fører tankene mot nøyaktighet og arkitektonisk form.

bli inspirert
En interiørdesigners oppgave er å se muligheter og
løsninger, basert på dine ønsker og behov

Inspirasjon & Kunnskap
Interiørkonsulenten gir deg inspirasjon og ideer til overflater, farger, tekstiler og innredning. Plan
løsning, belysnings og møbleringsplaner er deler av interiørkonsulentens arbeid, som vi sammenstiller for
deg som kunde.
Vi holder orden på prosessen og oppdaterer deg med romskjema fra tidig fase.

Samordning & Gjennomføring
Byggeledelse er en sentral funksjon gjennom hele bygge prosessen. Geilobygg sin interiørkonsulent engas
jerer vi gjerne tidlig, etter avtale med Byggherren. Vår byggeledelse samordner underleverandører og gjen
nomfører prosjektet. Byggherren tilbys den oppfølging som er ønskelig.

kvalitet
Geilobyggs sine leveranser bidrar til
økt verdiskapning for våre kunder.

Solid Kvalitet
Geilobygg tilbyr deg varer av solid kvalitet fra vårt store kontaktnett av leverandører. Vi har god kunnskap om
ulike materialer og erfaring på løsningene vi kan tilby.

målsetting
Geilobygg har som målsetning å være kundens forutsigbare og trygge samarbeidspartner. Selskapet arbeider
kontinuerlig for å utvikle interne systemer, og økonomieffektive Iøsninger som skal komme våre oppdrags
givere til gode. Våre leveranser skreddersys etter kundens ønsker.
Kontakt Geilobygg for et uforpliktende møte!
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