DE T TA ÄR EN ANNONS

ANNONS
Cindy Bråtenfeldt och Gustav Åhs har byggt sitt drömhus på
Hammarö. Till sin hjälp har de haft Ulf Ronéus på Stuvbutiken,
som har guidat dem genom den djungel av alla val som ska
göras till ett nytt hem.

ANNONS
Med Stuvbutikens hjälp fick
de en bättre helhet i sitt
badrum med armaturer
från samma serie.

Vägen till drömhuset
– med lite hjälp längs vägen
Bygger man ett nytt hus är det extremt mycket val
att tänka på med allt från vilka eluttag man ska
ha till färger på väggarna. När Cindy Bråtenfeldt
och Gustav Åhs skulle bygga sitt drömhus ville de
ha det så smidigt som möjligt. Resultatet är att
nästan allt kommer ifrån Stuvbutiken, med hjälp
av en projektsäljare.
– Vi har inte kommit på en enda grej som
Stuvbutiken inte har haft. Vi är väldigt nöjda,
säger Cindy.
På en friköpt tomt på Hammarö har Cindy Bråtenfeldt och Gustav Åhs byggt sitt drömhus. Redan innan det var dags att ge huset färg och form
hade de en vision om hur de ville ha det. Men det
var en lång process med många val längs vägen –
betydligt fler än de räknat med.
– När vi började var det ganska givet att åka till
Stuvbutiken just för att de har så många valmöjligheter. De har ju allt! Istället för att behöva åka
till flera butiker, säger Cindy.
– Vi frågade om hjälp istället för att gå runt till
alla olika avdelningar. Då hade de precis startat
den nya tjänsten, säger Gustav.
alla tänkbara val

Stuvbutikens tjänst kallas Projektrådgivning och
innebär att en personlig projektsäljare hjälper
kunden med allt och vägleder genom alla tänkbara val.
– Vi märker att tjänsten är uppskattad. Den ligger rätt i tiden. Folk har inte hur mycket tid som
helst. Mitt jobb är att frigöra tid och underlätta
beslutsprocessen, säger Ulf Ronéus, projektsäljare Stuvbutiken.

projek tr å dgi v ning :

– Vi hade kontakt med extremt många när vi
byggde huset. Så att ha med Ulf och bara kunna
ringa så fort det behövdes kompletteras något
material eller plattor, då visste han precis vilka vi
behövde och vilka färger vi skulle ha. Det var så
smidigt, säger Cindy.
personliga förslag

Även om de hade ganska bra koll redan innan på
vad de ville ha, var de långt ifrån klara.
När Ulf lärde känna Cindy och Gustav lärde
han också känna deras smak och kunde komma
med personliga förslag.
– Han lärde sig verkligen vår stil. Han kom
med ett förslag till lilla badrummet på ett kakel
som stack ut. Det hade vi inte tänkt på annars,
säger Cindy.

Något de visste tidigt att
de ville ha var infällda
hyllor i duschen.

I det lilla badrummet
fick de helt nya
infallsvinklar
tack vare att
Ulf hade lärt
känna deras stil.

slutvisionsbilden

Cindy och Gustav har bara bott i huset i några
månader men stortrivs redan.
– Vi fick bra hjälp att binda ihop helheten. Nu
blev till exempel allt i badrummet från samma
designserie. Innan var det lite spretigt, säger
Cindy.
För att göra det extra smidigt ritades en
3D-modell upp över hemmet där de kunde ta del
av sina val och se helheten i färg och form.
– Det har verkligen underlätta för oss. Det har
också eliminerat problem, säger Gustav.
Tillsammans hittade de den röda tråden som
band ihop detaljerna i huset och resultatet blev
över förväntan.
– När Ulf kom in med experthjälpen, då blev
det super. Det blev exakt som slutvisionsbilden vi
hade, säger Cindy.
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Alla golven i huset går i gråa toner, till
och med sovrummet som har en mjuk
och härlig heltäckningsmatta.

