PROSJEKT : Kundenavn…

Dato:

FORSLAG TIL FRAMDRIFTSPLAN:
Første møte, gjennomgang av ønsker og behov.
Oppmåling av eksisterende rom.
Modellere rommet med standard skapmengde og lage prisoverslag.
Formulere muligheter og begrensninger.
Lage et nytt underlag med litt mer modellering mot mulige løsninger.
Evt. avtaleinngåelse.
2-veis kommunikasjon via e-post (tegninger og bilder) og evt.møter underveis.
Ferdigmodellere endelig løsning, og evt. lage materialprøver, detaljprøver osv.
bestemme tilhørende ting som vegger, himling, gulv, belysning, hvitevarer osv.
Materialinnkjøp og produksjon
Overflatebehandling
Frakoble vann og evt.strømpunkter.
Demontering av gammelt kjøkken.
Evt. rive nødvendige vegg-gulv og himlingsmaterialer
Oppussing av rommet:
Frakte, tilpasse og montere ny løsning.
Andre arbeider som rørlegger- og elektrikermontering.
Oppfølging med finjusteringer etter 3 måneders bruk.
Evt. utføre endringer / tillegg ved fremtidige behov.

TIDSFRIST OG ANSVARLIG:

MULIGHETER, IDÈUTKAST:
Kom gjerne med egne innspill, dette er bare eksempler.
Overskap: Takhøye eller lave, brede eller smale, husk minimalt med vertikale avdelinger gir større fleksibilitet.
Småhyller, rør med kroker, railingsystem?
Utnytte plass mellom benk / overskap?
Inntrukne sokkelskuffer?
Mest mulig uttrekk under benker? Fra små bestikksystemer til store gryteuttrekk, heluttrekk skinner.
Fordele arbeidsfunksjoner på benkeplatene med ulike materialer som heltre, stål, granitt, glass…?
Benkeplater: Ulike materialer, løse brett som kan flyttes?
Materialmuligheter: Diverse heltre: eik, kirsebær, mahogny, oregonpine, redwood, teak.
Finèrte plater, plater belagt med lineoleum, stål, malt i farger, hvit plastlaminat, glass, speil…?
Dører med hyller/oppbevaring på innsiden og grunnere hyller innenfor (a là kjøleskap-prinsipp.
Belysning: overlys?
Skal noe være flyttbart, evt. på hjul?
Benkebelysning, almenbelysning, punktbelysning
Lyslist kan være småskuffer/lav, grunn hylle med lys bak.
Evt. innfelt halogen i nederste hylle = ingen lyslister.
Gulv: Heltre, fliser, linoleum, parkett, gummi…
Himling: Flatt, evt bjelker m/ spots, løse plater, panel, inndelte felt…
Evt. nedsenket i noen felt med belysning?
Vegger: malt tre, tapet, panel, fliser, plater, glass, stål, laftet, malt mur, murstein…
Sokler: Faste eller avtagbare sokkelfronter?
Farger, strukturer, blankt/matt….osv.

SJEKKLISTE: Tilbehørsmuligheter, suppler gjerne.
MASKINER:
stekeovn:
koketopp:
gasstopp:
dampovn m/ vann:
Microovn:
grill:
frityr:
oppvaskmaskin:
kjøleskap:
fryseskap:
vask:
benkearmatur:
søppelkvern:
søppelstativ:
avtrekksvifte over kok:
avtrekk i benk:
kjøkkenmaskin:
brødrister:
kaffetrakter:
kaffemaskin
småmaskiner:
strykebrett:
kjøkkenvekt:
Isbitmaskin:
Iskremmaskin:

OPPBEVARINGSBEHOV MAT:
kjølevarer:
frysevarer:
tørrvarer:
krydder:
oljer, dressinger:
grønnsaker, frukt:
mineralvann/flasker:
øl,vin og…:
diverse mat:

Behov: ( Ja/Nei ) merke, art.nr.

Evt. ca. mengdebehov:

Evt. mål på produktene:

OPPBEVARINGSBEHOV REDSKAPER:
bestikk:
sølvtøy:
tallerkener og skåler:
drikkeglass:
krystall:
kanner:
kopper og kar:
gryter og panner:
ekstra stor ting, fat, brett osv.:
div. oppbevaringsbokser:
vaser og boller:
skjære/kutte redskaper:
skjærefjøler:
butcherbenk:
varmefaste underlag:
bakeredskaper:
bakeplater:
skrive-småsaker, sakser osv.:
kluter, håndklær:
papirhåndklær,
plastposer/ruller, glad-pack:
renholdsartikler:
koster, bøtter, kluter:
div. andre arb.redskaper:
søppelposer/sekker:

Evt. ca. mengdebehov, mål:

TILBEHØR:
spisebord
stoler
sittebenker
planter:
Pc:
Tv:
radio/høyttallere:
klokke:
kokebøker:
alarm:
andre pyntegjenstander:

Evt. ca. mengdebehov, mål:

SE OGSÅ INTERIØRTIPS OG LINKER TIL ARTIKLER OM OPPUSSING PÅ VÅRT NETTSTED:
www.frilseth.no

