Prisliste 2021
Veiledning/fargeveiledning:

Styling Pluss:

En av våre profesjonelle boligstylister foretar en befaring av boligen, og gir

Denne pakken er for deg som ønsker at stylingprosessen skal gå ekstra sømløs for

praktiske råd om innredning, farger og

seg. Vi skreddersyr en pakke som inneholder bla ekstra oppredning av senger før

presentasjon før fotografering, visning og salg. Skriftlig rapport utarbeides om

visning, grundig gjennomgang av boligen, friske blomster, urter og frukt, klargjøring

ønskelig. Vi kan også bidra med styling i 1-2 timer før fotografering, der vi i

av inngangsparti, veiledningstime i ny bolig og oppfølging av ypperste klasse.

hovedsak bruker kundens ting.

Ta kontakt for mer info.

Veiledning/fargeveiledning fra 1.990,- til 2.400,Rapport/innkjøpsliste fra kr 950,-

Ministyling:

Hjelp til styling før foto fra 3.500,-

Ministyling uten befaring 8.750,Ministyling med befaring 10.750,-

Komplett styling:
Komplett innredning av boligen med tidsriktige møbler, slik at boligen fremstår

Blomster, frukt og grøntpakke:

luftig og attraktiv. Inkludert i prisen er frakt tur/retur og leie av møbler i inntil

Ønskes friske blomster, planter, frukt, evt mat i vår styling, så kan vi selvfølgelig være

seks uker. Pris på komplett styling avhenger av boligens størrelse:

behjelpelig med dette. Pris avhenger av størrelse på boligen.

Ett rom: fra kr 14.500,- til 16.500,-

Pris fra 2.150.-

To rom: fra kr 16.500,- til 18.500,-

Terrassepakke:

Tre rom: fra kr 18.500,- til 22.500,-

Balkong: kr 1.500,-

Fire rom: fra kr 21.500,- til 25.500,-

Terrassepakke medum: kr 2.500,-

Rekkehus / fem rom: fra kr 26.500,- til 32.500,-

Terrassepakke stor: kr 3.600,-

Enebolig: Fra 22.500,-

Tilleggstjenester i forbindelse med flytting:

Etasjetilegg:

Visningsvask, flyttevask, transport, flyttetjenester, lager og foto.

Tillegg over 2 etg u/heis 500,-

Pris på Forespørsel

Delstyling:

Merk at vi opererer med fra-priser.

Befaring av boligen. Råd og innredning med eiers egne møbler.Vi supplerer med
pyntegjenstander, lamper, tekstiler mm.

Boligens kvm, etasje og møblering av veranda/balkong vil påvirke prisen i sin helhet.
*Alle prisene inkl MVA

Liten fra 15.550,-

Bom/kjøretillegg 495,-

Medium fra 18.500,-

Ved kjøring utenfor Oslo og Bærum tilkommer et kjøretillegg etter nærmere avtale i

Stor fra 21.500,-

hit priser fra vårt transportbyrå.
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