Anbefaling av interiørarkitekt: Beate Kleven MNIL
Beate Kleven er profesjonell til fingerspissene! Vi fikk anbefalt henne av en av Oslos
interiør/møbelbutikker og var et veldig godt valg for oss.
Våre fire barn var flyttet ut, men vi ønsket likevel å beholde huset vårt. Vi trengte å gjøre om på noe
av romdelingen, i tillegg til at vi ønsket å få en helhet når det gjaldt belysningen i de ulike rommene.
En oppgradering av noen av møblene som var blitt ganske slitt etter år med barn/tenåringer i huset
pluss hjelp til fargevalg var også på vår ønskeliste.
Beate er opptatt av å tegne seg et bilde av våre behov og ønsker slik at disse kan bli satt sammen til
en helhet som passer både huset og oss som familie. Det var viktig for oss at løsningene var praktiske
og at det skulle være godt med skap og oppbevaringsmuligheter for både klær og utstyr for sommerog vinteraktiviteter. Spesielt kan nevnes at hun ut av et hjørne klarte å få til et genialt skoskap som
rommer sko fra gulv til tak. Løsningsorientert er det Beate er. Hun lager i oppstarten en perm hvor
hun legger inn alle sine forslag basert på våre samtaler og så diskuteres disse før en kommer frem til
det endelige resultatet. Dette gjorde at vi alltid følte at hun lyttet og prøvde å finne løsninger som var
både stilige og praktiske.
Hun er også utrolig god til å finne gode priser og tilbud. Vi benyttet oss av hennes anbefalinger når
det gjaldt både snekkerarbeid, maling og det elektriske. Fordelen med dette var at Beate kunne følge
opp disse underveis.
Huset vårt er fra 1991 og har nå fått et mere moderne utrykk og en belysning som gjør at vi har gode
lysforhold i alle rom. Beate kan virkelig dette med belysning og de lampene vi har fått av både vegggulv- og taklamper er utrolig lekre.
Vi anbefaler gjerne Beate Kleven videre med å si at dere da har gjort et godt valg.
Hilsen familien Grini - Oppegård

