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DETTA ÄR EN ANNONSANNONS ANNONS

Att inreda ett hus vid nybyggnation eller totalre-
novering innebär oerhört mycket val. Idag finns 
det en uppsjö av olika leverantörer att välja mel-
lan, vilket också kan bli extremt tidskrävande.

– De allra flesta har annat de vill lägga tiden 
på som till exempel familjen, säger Ulf Ronéus.

Lösningen är att ta hjälp av Stuvbutikens 
tjänst Projektrådgivning. Den innebär att en 
personlig projektsäljare hjälper kunden med allt 
och vägleder genom alla tänkbara val för alla 
rum i hemmet.

– Det kan vara väldigt skönt att kunna kom-
ma med allt till en och samma person som kan 
hjälpa en med alla bitar. Vi skapar en helhetslös-
ning.

alla bitar i hemmet
Tjänsten är unik. Inte bara för att de på Stuvbuti-
ken kan hjälpa kunden med alla bitar i hemmet, 
då de har allt under ett och samma tak, utan 
även för att tjänsten är kostnadsfri.

– Använder man sig av en inredningsarkitekt 

till exempel tar de betalt för sin tid, det gör inte 
vi. Det finns ett stort glapp mellan just inred-
ningsarkitekter och butikssäljare, där kommer vi 
in. Det finns ett behov.

Projektsäljaren fungerar som en projektledare 
för hela processen.

– Vi har oerhört mycket kunskap och kompe-
tens i huset. Jag gör inte allt men är spindeln i 
nätet, säger Ulf Ronéus.

Dessutom har de samarbetspartners att re-
kommendera för den som inte gör jobbet själv.

– Allt går att lösa. Och vi hjälper inte bara till 
i Karlstad, utan det kan även vara en skidstuga i 
fjällen eller en sommarstuga på kusten.

binda ihop till helhet
Som ett första steg får kunden ett möte med en 
projektrådgivare för att gå igenom budget, önske-
mål och vision.

– Mycket handlar om att lära känna kunden 
och lära sig vad den har för stil.

Vare sig det finns en röd tråd i önskemålen 
eller om de är spretiga hjälper projektsäljaren till 
att binda ihop allt till en helhet.

– Vi hjälper kunderna att åstadkomma deras 
projekt. En del behöver mycket hjälp från start 
och en del bara hjälp med att fixa det sista, säger 
Ulf och tillägger:

– Det roligaste är att se själva resan från start 
till mål. Oftast är det så att man får in kunder 
som har behov av rådgivning samt inspiration. 
De vet ofta vad de vill, men inte hur de ska ta sig 
dit. Man följer processen, ser dem välja allt och 
sen ser resultatet och hur nöjda de blir, det är 
häftigt.

Vägen till drömboendet kan bli enkel
– med hjälp av Stuvbutikens projektsäljare
Lägenheter, villor eller stugor. Vilket renovering- 
eller nybyggnadsprojekt man än står inför finns 
det experthjälp att tillgå för att få hjälp med hela 
hemmet, utan att behöva ha olika kontakter för 
olika rum. Stuvbutikens projektsäljare hjälper 
dig som kund med hela projektet. Allt för att du 
som kund ska kunna frigöra tid samtidigt som 
beslutsprocessen underlättas.
– Styrkan ligger i att vi kan hjälpa till med 
helheten, säger Ulf Ronéus, projektsäljare hos 
Stuvbutiken.

Vid en projektrådgivning 
går projektsäljare Ulf 
Ronéus igenom alla steg i 
renoveringsprocessen för att 
underlätta alla steg och beslut.

Tillsammans hittar ni de bästa lösningarna för ert hem.

Alla materialval görs utifrån er egna stil och önskemål.

I butiken finns det ett stort sortiment för hela hemmet.
stuvbutiken.com


