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Scanna för att se rörliga 
visualiseringar!

INTRX

Med stor entreprenörsanda är vi stolta över att  
arbeta med inredningskoncept som skapar 

värde och upplevelse för miljontals människor som 
besöker våra kunder varje dag, alltifrån butiker till 
restauranger och offentliga platser. Vi gillar helt 
enkelt att tänka ut nya innovativa och hållbara 
lösningar som vi med hårt arbete, engagemang och 
en hel del skratt hjälps åt att tillsammans förverkliga.

Många anlitar oss som både produkt- och 
tjänsteleverantör. Det innebär att vi tar ansvar för allt 
från idé, koncept och butiksplanering till tillverkning 
av inredning, logistik och montering. Andra vänder 
sig till oss för att de letar en funktionell inredning, vill 
komplettera sin befintliga inredning eller få hjälp att 
förverkliga egna idéer. Alla är lika välkomna!

Tjänster

Är det dags att utveckla ett befintligt koncept? Det 
kan handla om komplettering, att skapa nya ytor 
eller ge plats för nya varugrupper. Vi bidrar med 
erfarenhet, kunskap och lösningar – och är vana att 
arbeta utifrån strikta kravspecifikationer.

Hör av dig till oss så bokar vi in ett möte hos 
dig för att prata igenom dina behov och önskemål. 
Förslaget presenterar vi sedan i form av ritningar, 
renderade bilder, filmer eller 3D-PDF.

Arkitekt- och visualiseringstjänster är en central 
del av vår verksamhet. Vi har de senaste verktygen 
för att skapa ritningar och presentationer. Bland 
annat använder vi Autodesk AutoCAD och Inventor, 
SketchUp, Archicad, Enscape och Adobe CC när vi 
gör designförslag.

Kostnad

Vi skiljer på produkt och tjänst. På det sättet kan 
vi ha konkurrenskraftiga priser på våra produkter. 
Om du vill att vi ska hjälpa dig med övriga tjänster 
t.ex. uppmätning av lokal, inredningsförslag, 
konstruktions ritningar, visualiseringar tillkommer 
debitering per timme. För aktuellt pris, kontakta oss!
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