Prislista

Kvadratsmarta lösningar i stål
Allt byggt för hand i verkstan i Solna

Nov 2021 Priser med moms. Vi reserverar oss för felskrivningar

Loftsäng Loft

Komplett säng med stege

Inklusive
LED-belysning

80-90 x 200

19 950:-

24 950:-

105 x 200

23 950:-

27 950:-

120 x 200

26 950:-

29 950:-

140 x 200

29 950:-

33 950:-

160 x 200

32 950:-

36 950:-

180 x 200

34 950:-

39 950 -

Tillägg

•
•
•
•
•

Väggfäste för stege: 650:Hylla: 1450:Extra takstag: 950:Extra rör kortsida: 850-1750:Extra rör långsida: 1950:-

Specialvarianter: Be om offert

Biltransport tillkommer, se nedan.
Hänga IkeaLoftsäng i taket
Takstag för Ikeas Tromsö, Tuffing eller Svärta (90-100 x 200): 2950:Montering i tak Stockholm: 1950:Biltransport tillkommer, se nedan.
Loft
Från 19 500:- till 29 500 :- per kvadratmeter.
Biltransport tillkommer, se nedan.
kundsbesök
Jag kollar vad man kan göra hos dig, att taket håller att hänga i,
mäter och räknar fram ett pris. Kostar 595:-

Separata delar
Ny belysning på befintlig säng:
4950:- Plus montering: 1590:Tillverka och montera måttbeställd
stege till befintlig säng:
•
20:- per cm (Stege på 2 m blir
4000:-)
•
25:- per cm om fotsteg av ek

Biltransport – tillkommer på alla monteringar och leveranser
Stockholm 750-950:Uppsala: 1950:Göteborg: 3950:Malmö: 4950:Sesam Lyx – Sängstativ du monterar själv
Sängstativ för att fälla undan sängen när du inte använder den. Standard är vit. Monteringsmanual medföljer.

Sängstativ

Pris

Fraktkostnad

Summa inklusive frakt

Ett set, för en säng

2250:-

200:-

Två set

4200:-

350:-

4550:-

Deluxe mattsvart (ett set)

2750:-

200:-

2950:-

2495:-

DU BOR STÖRRE ÄN DU TROR

compact-living.com
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Smäckra lösningar i stål sparar plats
Stegar & Räcken

Sängstativ

Bokhyllor

OR I G I NALET

Tromsö
Växthus

DU BOR STÖRRE ÄN DU TROR
Om mig och Compact-Living.com
Jag har konstruerat och utvecklat lösningar för trångbodda i snart 30 år. Som svetsare, sedan 35 år, har det alltid fallit
sig naturligt att arbeta med metall, och det var så det började, med en innovativ takhängd loftsäng i metall 1998. Något år senare startade jag Compact-Living.com och har sedan dess handbyggt loft, loftsängar och annan inredning som skapar rymd
och yta hos folk i hela Sverige. Eftersom mina loft och loftsängar är individuellt anpassade brukar jag säga att ingenting är
omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid.
Mina konstruktioner bygger på gediget hantverk och innovativa lösningar oavsett förutsättningar. Alla projekt planeras på
plats och i samråd med mina kunder. Allt jag gör konstrueras för hand i verkstaden i Solna.
Jag är övertygad om att alla bor större än de tror, det handlar bara om att lyfta blicken en aning. Har du en idé eller
behöver mer yta hemma så tveka inte att höra av dig. Jag kan förverkliga de mest ambitiösa drömmar.
Följ gärna mig på Facebook eller Instagram för inspiration och nyheter. Kika även in compact-living.com för priser och
allmän information.

Robert Svedberg
Grundare av
compact-living.com

F ö l j oss p å :

compactlivinginstockholm

@compactlivinginsweden
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