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Hembesök innebär att du får
tillgång till vår breda kompetens
och erfarenhet. I lugn och ro
diskuterar vi lösningar kring
gardiner, uppsättningar, solskydd,
mörkläggning och insynsskydd.
Du kan känna dig trygg med att
slutresultatet uppfyller både dina
förväntningar och våra höga krav
på kvalitet.
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Hembesök med personlig touch!

Sofia, Gun och Eva
Vi har lång erfarenhet av gardiner,
uppsättningar samt solskydd och följer
ständigt nya trender och tekniker för att
skapa en fin hemmiljö hos just dig.

Välkommen till vårt showroom för
en presentation av våra textila hängprover samt lösningar på solskydd.

Professionell hjälp med konsultation,
måttagning och förslag på gardinupphängning, textilier och solskydd.
Skräddarsytt för att passa ditt hem.

HEMBESÖK
HUR GÅR DET TILL?
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En av våra kompetenta medarbetare gör ett
besök hemma hos dig och mäter, fotograferar och känner in din stil och miljö.
Därefter träffas vi i vårt showroom och vi
presenterar ett förslag på uppsättning och
design. Du får då möjlighet att välja från
vårt stora utbud av textila hängprover från
ledande leverantörer.
Några dagar senare skickar vi en offert
som inkluderar allt från tyger, upphängning,
material, solskydd, sömnad och slutligen
montering i ditt hem, allt beroende på vad
just du behöver hjälp med,
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Kontakta Gun, Sofia eller Eva för mer
information om pris etc för hembesöket.

När du har bestämt dig för att gå vidare
beställer vi hem det tyg och material som
behövs och våra duktiga sömmerskor
klipper till och syr upp ditt tyg i sömmeriet.
Vi planerar sedan in tid för montering och
uppsättning med vår montör.
Tillsammans kommer vi sedan ut och ser till
att allt kommer på plats.

Vi samarbetar med leverantörer som t ex
Designers Guild, Kinnamark, Luxaflex,
Pagunette, Saum & Viebaun, Trapiche och
Winters.

BESÖK OSS:

GILLA OSS:

ah:s Gardiner
Hammargatan 64
603 63 Norrköping
www.ahsgardiner.se

www.facebook.com/ahsgardiner
www.instagram.com/ahsgardiner

Besök vårt showroom!
Öppettider onsdag och torsdag 12-18
övrig tid - tidsbokning 011-12 69 20

VÄLKOMMEN!
BOKA HEMBESÖK:

gun.svahn@ahsgardiner.se
- Gun 0703-93 99 99
sofia.flach@ahsgardiner.se
- Sofia 0709-18 53 18
eva.ekberg@ahsgardiner.se
- Eva 070-300 12 42

