
FROST vil gjerne gi deg en sjekkliste for å sikre, at du kommer hele veien rundt omkring en innredningsoppgave, sørge 
for at Frost inngår og dermed oppnå et meget lett mersalg. 

Vi har utarbeidet denne sjekklisten etter feedback fra interiørbransjen, og fra interiørarkitekter. Ofte ligger fokus på 
arbeidsplassen, kontorpulter, stoler og konferansemøbler, og andre produkter blir oversett. Du mister potensielt salg 
på grunn av dette.

FROST tilbyr produkter, som er av stor betydning for hele interiøroppgaven for å oppnå full tilfredsstillelse, og for at 
kunden står tilbake med et fullstendig og innflyttningsklart prosjekt. I disse travle tider er det meget viktig, at vi tilbyr 
våre kunder et omfattende produktsortiment og en ”one stop” innkjøpsliste. 

Produktkunnskap og evnen til å binde hovedproduktet med andre relevante produkter hjelper ikke bare kunden, det er 
også en fin måte å øke salget på.

FROST tilbyr alle de betydningsfulle detaljer!

Generelle spørsmål til forståelse av kundens krav:
 • Hva er rommets formål?
 • Hvilke behov skal rommet oppfylle?
 • Hvor skal klærne henge?
 • Hvilken overflate skal produktene være i? Frost tilbyr seks unike overflater.

De betydningsfulle detaljer fra FROST



GARDEROBE, ENTRÉ OG INNGANGSPARTI

Garderobe/entré og inngangsparti er første mulighet for å gi et godt og profesjonelt førstegangsinntrykk. Det 
er viktig å skape ”den riktige velkomsten” og si pent velkommen til både gjester og kolleger, stylet etter virk-
somhetens profil og image.

FROST TILBYR:

• Til klærne: 
 - Hattehyller 
 - Kleshengere
 - Knaggrekker
 - Kroker
 - Speil
 - Stumtjenere

• Til lounge-område: 
 - Små bord
 - Hyller
 - Living accessories
 - Magasinholdere
 - Reoler





TOALETTER OG BADEROM

FROST TILBYR :

•  Papirdispenser og papirspann
•  Speil til bord og vegg
•  Såpedispenser til bord og vegg
•  Håndklestang  
•  Håndklekrok
•  Toalett- og reserverullholder
•  Toalettbørste til vegg, gulv samt kombi med toalettrullholder
•  Pedalspann
•  Washtable
•  Dørhåndtak
•  Møbelgrep
•  Dørstoppere
•  Living accessories (lysestaker, brett og skåler)
•  Nal
•  Hyller / reol / trolley til oppbevaring





KONTORER, KONFERANSE- OG MØTELOKALER

FROST TILBYR:

•  UNU hyller
•  Kroker, knaggrekker og stumtjener
•  BUKTO stativ  - Flyttbar ekstra garderobe 
•  Kleshenger
•  Papirkurv 
•  Papirbakke
•  Trolley / serveringsvogn
•  Speil
•  Pedalspann
•  Lysestaker og skåler
•  Dørhåndtak og dørstoppere
•  Serveringsbakke med kjøkkenrullholder + salt & pepper sett 
•  Kraftige hyller til arbeidsstasjon





KJØKKEN, KANTINE OG 
FELLESROM

FROST TILBYR:
 
•  UNU hyller 
•  Kroker 
•  Kjøkkenrullholder 
•  Serveringsbrett
•  Bordskånere 
•  Salt og pepper
•  Lysestaker
•  Såpedispenser
•  Pedalspann
•  Papirdispenser
•  Papirspann
•  Trolley


