
Vår idé om 
miljöarbete: 
Design!
Lönar det sig att bevara gamla grejer?

Dagligen arbetar vi med att sälja och rita nya 

kök där den enda lösningen som verkar finnas 

är att riva ut allt och bygga nytt.

Vi har beslutat oss för att erbjuda ett alternativ: 

ECOkitchen. Det innebär helt enkelt att 

du delvis ersätter nyinköp med design. Du 

använder gammalt men fullt användbart 

material på ett nytt och tillfredställade sätt med 

hjälp av designtid som är immateriellt.

	 																				TMECOKITCHEN

Hur skulle Det gå till?

Du vill göra om köket. Det kanske är nytt men inte riktigt din stil eller 

personligt men slitet och opraktiskt. Vårt förslag är att med din befintliga 

inredning som bas skapa ett nytt kök. Vi gör ny planlösning med dina 

gamla skåp, föreslår ny bänkskiva, gör om färgsättningen, presenterar en 

ny ytbehandling eller vad det nu kan vara. Varför inte ta tillvara det gamla 

släktskåpet i källaren eller lägga en ny glasbänk på din köksö? 

Du får dessutom en unik möjlighet att skapa ett personligt kök 

tillsammans med ett designteam. 

VaD Vinner jag på Det?

-  Du utövar återbruk och får ny design på samma gång.

-  Du lägger kökspengarna på tjänster istället för varor = miljösmart.

-  Du får ett kök som är unikt och personligt som samtidigt ger dig 

   ett bättre miljösamvete.

VaD Blir resultatet?

Hur omfattande renoveringen blir kommer designförslaget att svara på. 

Det kan vara allt från att flytta om skåp eller skaffa ny bänkskiva i eco-

kvartskomposit, till att marmoreringsmåla alla luckor eller beställa nya, 

energisnåla vitvaror. Antingen gör du hela arbetet själv eller tar in hjälp. 

Vi arbetar med dina tankar och din budget som riktmärke.        >>



	 																				TMECOKITCHENCarlos Motta

Skåp från Lauritz
Blandaren ”Lot” från Dornbacht

Vårt paket ”eCOkitCHen”

Vi är en designer och en arkitekt, som kommer hem till dig och - tillsammans 

med dig - designar ditt kök. Vi är hos dig under en 

förmiddag för att komma fram till en lösning som du gillar. 

Därefter sammanställer vi det vi kommit fram till och gör en handlingsplan som 

du kan använda för att förverkliga idéerna. I handlingsplanen ingår skisser, 

instruktion på tillvägagångsätt och förslag på material och produkter.

Lanseringspris* för vår paketlösning: 12 000 inkl moms.

seDan Då?

När du nu har en handlingsplan kanske du vill ha praktisk hjälp.

Vi har hantverkare med goda referenser och kan beställa produkter 

och material som behövs i ditt projekt. 

Vi kan ta emot gods dagtid och samordna leveransen.

Du kan också få hjälp med ritningsarbete och projektledning. 

BOka tiD meD Oss! 

Välkommen med ditt projekt! RIng oss för att få veta mer. Kontakta oss gärna 

med frågor eller om du vill att uppdraget ska läggas upp mer specifikt för ditt 

ändamål. Läs mer om oss och vår övrigas verksamhet på www.arxi.se

Att fråga är immateriellt så fråga om allt du undrar över!

Terese Eldered, designer och Veroncia Wallis, arkitekt

ARXI showroom

Chamottevägen 17Gustavsbergs hamn. 

08 400 156 70

mail@arxi.se   www.arxi.se
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