Anbefaling av interiørdesigner Beate Kleven

Våren 2009 kontaktet jeg Beate Kleven for å ha en interiørdesigner som rådgiver, da jeg
skulle rehabilitere og innrede leiligheten min på Frogner. Hele leiligheten skulle
fornyes, og jeg ønsket en gjennomført moderne stil.
Vi etablerte et meget godt samarbeid, og jeg fikk tillit til Beates faglige dyktighet og evne
til å få ting gjennomført. Jeg fikk oppleve hennes sikkerhet og sans for stil, form‐ og
farge. Hun presenterte ideer til farger og interiør, inklusive belysning til hele leiligheten,
og presenterte tegninger av møblene i rommene, som ga meg et klart bilde av hvordan
”romfølelsen” ville bli. Vi hadde spennende diskusjoner om løsninger, da hun hele tiden
ville være sikker på at jeg som kunde ble fornøyd. Hun formidlet sine ideer til meg, og
jeg opplevde at hun hele tiden forsto min smak.
Beate har en meget god evne til å kommunisere og er tydelig. Hun har praktisk erfaring
med å jobbe med andre faggrupper. Dette ble en stor hjelp for meg i forhold til
entreprenøren som pusset opp leiligheten min, og hun ble en støttespiller for meg i hele
oppussingsperioden. Hun er spesielt kvalitetsbevisst og stiller krav til leverandørene
hun har kontakt med. Beate gjorde en jobb for meg som var langt over det jeg forventet,
da jeg startet prosessen. Dette ble en god hjelp og en god investering for meg.
Beate understreket at hun ville at kunden ”skulle være 100% fornøyd fra A til Å”. Hun
forsto hva jeg ønsket, og hun forsto min smak. Hun innfridde faktisk dette kravet til seg
selv. Resultatet av rehabiliteringen har blitt en stilsikker leilighet med gjennomgående
farge‐ og formvalg som skaper en helhet ‐ og et hjem jeg kan hvile i. Og de som kommer
på besøk uttrykker unisont at: ”dette er deg”.

Jeg vil gi Beate Kleven mine varmeste anbefalinger !
Sol Kristoffersen

