Ta kontakt med M A D A L O N
Tlf 924 07454

E- post: post@madalon.no

Mange sier man må bygge
3 ganger…

Kunnskap er god økonomi!

Hva koster det med profesjonell hjelp?

Vi sier bygg kun en gang, men ta med kunnskapen til de som har dette som levebrød
og vet hvilke feller man oftest går i.

Det kommer an på hvor stor del av jobben du legger på interiørarkitekten.
Du kan velge følgende forslag:

Dårlige valg kan sette ned verdien på boligen med flere hundre tusen kroner og
enda verre redusere den daglige livskvaliteten og bolig-gleden til deg som skal bo der.

Alternativ 1 (profesjonell hjelp)

Unnli Eiendom har som mål å hjelpe deg til å få enda høyere kompetanse,
slik at dine valg er gode valg i mange år fremover.
Vi har derfor inngått et samarbeid med M A D A L O N
- Et interiørarkitektfirma som har lang erfaring med å hjelpe husbyggere.

ET PLANLAGT BOLIGPROSJEKT = ØKT BOLIGVERDI
-

En funksjonell planløsning er avgjørende for trivsel i ditt nye hus.
«Riktige» materialer er avgjørende for at huset skal «vare» lenge
Hvilke valg du tar på materialer og produkter er avgjørende for hvilken
stemning og stil du opplever når du kommer hjem.

Det er flere måter man kan få hjelp av M A D A L O N på:
-

-

Ha workshop med MADALON 1 dag (7 timer)
Pris kr 6500,-

Alternativ 2 (profesjonell hjelp)

Alternativ 3 (profesjonell hjelp)

M A D A L O N hjelper dere med
planlegging av planløsning med
møblering, belysning og materialvalg.
På dette alternativet gjør du en del av
jobben selv.
Pris fra kr 25.000,- til kr 75.000,-

M A D A L O N hjelper dere med alt
av planlegging og valg herunder
planløsning, møbleringsplan,
møbelvalg, tegning av eventuelle
spesialmøbler, belysningsplan i
samarbeid med lysdesigner,
materialvalg, fargesetting, tepper,
gardiner og dekor for hele huset,
siste finish og hagedesign i
samarbeid med landskapsarkitekt.
Pris fra kr 75.000,- til kr 175.000,-

For alternativ 2 og 3 kan kostnadene legges inn i søknaden om byggelån.

Profesjonell hjelp for å løse planløsning, møbelplanlegging, belysningsplanlegging ,
gjøre gode materialvalg og få en personlig touch.

Alternativ 4 (boligkurs)

Dere deltar på boligkurs med M A D A L O N eller tar deres
ONLINE-kurs i interiør. Se mer på www.madalon.no om dette.

2. Ta ONLINE-kurset ”Gjør det selv” - Interiørdesign og lær hjemme i ditt eget
tempo, finn ditt kurs på www.madalon.no eller www.seoglaer.no

1. Delta på boligkurs i regi av MADALON se www.madalon.no for mer informasjon.

