Gjør din hytte
UNIKmedEPOK
Innred hytta med
lekre og helhetlige
interiørløsninger.
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Sammen skaper vi
drømmehytta
N

Vi i Epok kan hjelpe deg å skape
drømmehytta. Hos oss finner du
et stort utvalg av klassiske og
moderne møbler og interiør av høy
kvalitet. I tillegg kan vi plassbygge
møbler og designe etter ditt ønske.

Gi favorittstedet ditt
en lun og behagelig
atmosfære

Vi tilbyr også interiørkonsulenttjenester
og kan innrede hele hytta for deg.

IKKE SPAR PÅ KOMFORTEN. Senk skuldrene og kryp opp i en stor og deilig sofa, gjerne med en god
roman og et stort glass rødvin. Lekre puter og myke pledd gjør den ekte hyttefølelsen enda bedre.
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oe av det beste som finnes er å låse seg inn på
hytta og vite at her skal du tilbringe de
neste dagene, uten noe mas fra jobben eller andre
hverdagsplikter. For at tiden du tilbringer
her skal bli så fin og avslappende som
mulig, lønner det seg å legge ned litt
arbeid i å gjøre hytta innbydende og
hjemmekoselig.

ROM FOR ALT
Vi produserer våre egne møbler basert på
både tidløs, klassisk og moderne design,
og vi kan plassbygge møbler som utnytter
hver kvadratmeter i alle rom. I tillegg selger
vi møbler fra anerkjente leverandører som
Fogia og Bröderna Anderssons, og
kan tilby et rikt og spennende utvalg av
kvalitetstekstiler fra ledende leverandører
som blant annet Colefax and Fowler,
Romo, Mulberry Home og Hermès.

©Bröderna Anderssons

Få interiørveiledning
til fritidsboligen din
For mange kan det å innrede en hel hytte virke både tidkrevende og
overveldende. Hvilke fargekombinasjoner fungerer sammen? Hvilken stil skal
stuemøblementet ha? Hvilke tekstiler skaper den lune og gode følelsen?
Vi i Epok har spesialisert oss på fritidsboliger og tilbyr interiørveiledning der du
kan få hjelp til deler av- eller hele prosessen. Gjennom et grundig forarbeid og tett
samarbeid kan vi komponere en stilmiks som passer perfekt til din fritidsbolig —
og vi blir ikke fornøyd før du er fornøyd!
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Vi i Epok er opptatt av ekte håndverk ned i hver minste
detalj. Hva med å gi nytt liv til puffen eller godstolen du har
arvet i form av fargerike kvalitetstekstiler?
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OVER 20 ÅRS ERFARING
Epoks Nina Hembre, har jobbet som
interiørkonsulent for ulike typer kunder i
over 20 år. Hun er lidenskapelig opptatt
av kvalitet i alle ledd av prosessen, fra idéog planleggingsfasen til hyttene er ferdig
innredet og kundene er fornøyde. Nina
elsker en interiørprat, så ikke vær redd
for å kontakte henne for å diskutere ideer
eller sette i gang konkrete prosjekter.

SHOWROOM
Bygdøy Allé 8
0286 Oslo, Norway
Telefon: 23 98 99 00
Mobil: 926 23 542
E-post: post@epok.no
www.epok.no
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Her er et eksempel på en helhetlig, plassbygd
soveromsinnredning. Bildet på venstre side viser
det faktiske resultatet. Vi utvikler alltid plantegninger
i forkant og avtaler pris før igangsettelse av
produksjonen.

E

n av de vanligste feilene mange av oss gjør er å kjøpe et
møbel vi liker, men når møbelet blir levert så ser vi at størrelsen
på møbelet ikke passer perfekt i rommet. Vi i Epok plassbygger
møbler for hytta di slik at du får optimalisert hver eneste kvadratmeter
i rommet. Du velger selv hvilket design, materiale og farge du vil ha,
også fikser vi resten. Vi kan produsere alt fra senger, sengegavler,
kommoder, skjenker og garderobeløsninger til spisebord, benker og
baderomsmøbler. Fortell oss hva du ønsker, så kan vi skisse ut de
mest optimale løsningene for hytta di.

FUNKSJONELT OG
ESTETISK
Plassbygde møbler er uten
tvil de mest funksjonelle,
estetiske og helhetlige
innredningsløsningene for
de aller fleste hytter.
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Utnytt arealet med
plassbygde møbler

INTERIØR MED PERSONLIGHET
Sammen finner vi designet,
formen og fargen som passer best
til stilen du ønsker å ha på hytta di.

Til våre senger og familiekøyer kan du få levert madrasser
og annet sengeutstyr med enestående komfort, fra den
anerkjente kvalitetsleverandøren, Dux.
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Vi tilbyr skreddersøm
ned i hver minste detalj

P

å fabrikken vår kan vi produsere nesten alt hva du måtte
ønske deg. Du velger design og farge, og vi bygger møbler
etter spesialtilpassede mål. Vi kan produsere både moderne og
klassiske møbler, og møbler spesialtilpasset en bestemt stil eller
epoke. Du kan få designet rosetter, riller, utskjæringer og få lagt
til unike detaljer på møbelet ditt.

Vi produserer møblene i mahogny og andre hardføre og
solide tresorter. Vi har også tilgang på de mest eksklusive
tekstilene i markedet og kan produsere gardiner, puter og andre
tekstilprodukter som du måtte ønske å innrede hytta med.
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DETALJFOKUSERT
Vi kan produsere
unike detaljer
etter egne ønsker
på alle typer
møbler.
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Har du helt egne ideer, eller tegninger eller bilder av noe du
ønsker å få gjenskapt, så vil våre dyktige møbelsnekkere sørge
for at du får akkurat det håndverksmøbelet du ønsker deg —
med høy kvalitet og presisjon ned i hver minste detalj.
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VALGET ER
DITT
Du bestemmer
selv design,
form, farge og
størrelse på
møblene du vil
ha laget.
EKSKLUSIVE TEKSTILER
Enten du ønsker håndlagde
møbler eller du vil bestille
stoler eller sofaer fra våre
samarbeidspartnere, kan Epok
tilpasse dine møbler med unike
og spennende stoffer fra våre
kvalitetsleverandører. Glem
ikke at gardiner, puter og andre
tekstiler spiller en viktig rolle i å
skape en lun og hjemmekoselig
atmosfære på hytta. Vi tilbyr
tekstiler fra leverandører som
Designers Guild, Colefax
and Fowler, Romo, Hermès,
JP&JBaker, Mulberry home
og mange flere.
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Sammen gjør
vi hyttedrømmen
levende
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La oss
innrede hele
hytta di!
Å

innrede en hel hytte kan for noen både virke som en
uoverkommelig og tidkrevende prosess. Fortvil
ikke. Som totalleverandør av alle innredningstjenester kan
vi i Epok innrede hele hytta di. Vi kan utvikle en plan for
komplett innredning med alt fra plassbygde og frittstående
møbler i alle rom, til belysning og øvrige interiørartikler, samt
tekstilprodukter som gardiner, puter, pledd og tepper. Hvis
du lar oss innrede hele hytta di, så slipper du å bekymre deg
for fargevalg eller om ting passer sammen, samtidig som
du sparer deg selv for mye jobb med tanke på research,
innkjøp og ikke minst logistikkutfordringer med å få levert
alt sammen på hytta mens du kanskje er på jobb i byen. Vi
elsker slike utfordringer og har lang erfaring med helhetlige
innredningsløsninger for alle typer fritidsboliger.

SKREDDERSYDDE LØSNINGER
Med plassbygde møbler kan vi skape optimale
innredningsløsninger for hvert enkelt rom.
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VALGET ER DITT
– MULIGHETENE ER MANGE

DEN VIKTIGE PLANLEGGINGSFASEN
Vi legger stor vekt på å planlegge alt ned til den minste
detalj før vi setter i gang prosjektet. Da minimerer vi risikoen
for kjedelige overraskelser underveis, samtidig som vi
sørger for at ting blir gjort i riktig rekkefølge.
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Vi kan innrede komplette visningshytter.
Få optimale og helhetlige innredningsløsninger med plassbygde møbler,
rustikt og lekkert interiør, samt fargerike
kvalitetstekstiler skreddersydd for dine
hytter. Kontakt oss i Epok i dag for å få
oversendt mer informasjon.
Nina Hembre, mobil: 926 23 542,
e-post: post@epok.no
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Utbygger?
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SOFA | PUFF | SMÅBORD | SPISEBORD
SPISESTOL | ØRELAPPSTOL | SENG
SENGEGAVL | FAMILIEKØYE
BADEROMSMØBLER | MØBLER
TIL GARDEROBE OG GANG | SKAP,
SKJENK OG KOMMODE | HYLLE | SPEIL
KRYSTALLKRONE | INTERIØRARTIKLER

...Uansett hyttedrøm, ved sjøen eller
på fjellet – ta kontakt!

Bygdøy Allé 8, 0286 Oslo, Norway
Telefon: 23 98 99 00 | Epost: post@epok.no | www.epok.no
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