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Så er der lidt spændende nyt fra os i projekt 

afdelingen. 

 Vi har de sidste par år haft et samarbejdet med en 

anden afdeling i Lars Larsen Group, Interior Direct. 

Begge firmaer har arbejde med erhvervs-

indretning. 

Vi kan med derfor i dag med stor glæde meddele, 

at vi nu er blevet samlet under et nyt navn. 

Sammen vil vi fremadrettet hjælpe vores kunder 

med de gode visioner og kompetencer fra begge 

afdelinger. 

  

Vi er stadig de samme,  men med et nyt navn og 

flere gode kompetente medarbejder. 
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Third Space indretter ferieboliger både i Danmark og udlandet.  
 

• Er der tale om ny opførte boliger, udarbejder vi et forslag ud 

   fra en plantegning.  

 

• Vi hjælper også jer med en opfriskning af en allerede møbleret bolig.  

 

• Vi besøger gerne jeres feriebolig og giver vores vurdering af,  

   hvad der skal til for at boligen kan fremstå indbydende og tidssvarende  

   til en ny sæson.  

 

• Når vi indretter ferieboliger, tager vi både beliggenhed og kvalitet i  

   betragtning. På den måde sikrer vi, at indretningen passer til stilen i  

   omgivelserne, og at kvaliteten holder til udlejningsbrug.  

 

• IDdesign Project kan levere både møbler, gardiner, senge, radio/TV, gardiner,   

   galleri, servicepakker, brugskunst og puder.  

 

• Vi kan også bortskaffe det brugte inventar, så ferieboligen er indflytningsklar, 

   når vi forlader den.  

 

• Skal virksomhedens kontor, mødelokale eller kantine indrettes eller renoveres, 

   kan vi indrette rummene, så I får et rart miljø at arbejde og færdes i.  

 

 

 

Kontakt en af vores konsulenter for et gratis og uforpligtende tilbud.   
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HOTEL FORSTÆRKET BOKSMADRAS: 
• Dobbeltfjedret: 

• Polstring: 

• Bolster: 

• Lameller: 

• Hårdhed: 

• Topmadras: 

Bonell/Bonell 
30 mm. koldskum  

Bomuld/Polyester  19 stk. lameller  

Medium/Fast 

30 mm. tyk koldskum 

Der er normalt kun mellem 11 og 13 stk. lameller i bunden af en boksmadras. I denne  madras er der 19 stk. for at styrke 

bunden. Der er skum i sider og alle hjørner, samt ekstra  skum over fjedrene, for at faconen holder længere tid, samt 

slides stoffet ikke over fjedrene.  Denne boksmadras er specielt fremstillet til hotelbrug pga. ekstra forstærket bund og  

koldskum topmadras. Her får du virkelig optimal liggekomfort. 

BOKS MADRAS B80 EL. B90 x H24 x L200 cm  PRIS    KR. 1.675,- 

BOKS MADRAS B140 x H24 x L200 cm PRIS  KR. 2.550,- 

EKSKL. BEN – DER ER FLERE VALGMULIGHEDER: Stålben, træben. 

Alle priser er ekskl. moms, levering og montering. 

BOKS BEN H20 cm PRIS  KR. 185,- 
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TILBUD: 

DYNE /PUDESÆT 
Dyne /pudesæt i hotel kvalitet, 

100% allergivenlig 

PRIS KR. 275 PR. SÆT 

RULLEMADRASSER 
Rullemadras 100% Bomuld, kan vaskes ved 900 

Str.: 80 el. 90x200 cm  

PRIS 150 KR. PR. STK. 

STR.: 140x200 CM 

PRIS 250 KR. PR. STK. 

STR.: 160x200 CM 

PRIS 310 KR. PR. STK. 

 
STR.: 180x200 CM 

PRIS 330 KR. PR. STK. 

Forsendelse 100 kr. pr. colli. 

– kan sendes direkte til tilsyn. 

 

Forsendelse hver uge – Tirsdag. 

Ovenstående priser er ekskl. moms. 
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SOVESOFA:  
Sovesofa monteret med stof.  Sovesofaen leveres med metal udtræk og en kraftig madras, som 

gemmes i sovesofaen, når den slås sammen. Metal udtrækket er i en ekstrem god kvalitet, med 

lang levetid. Kan også leveres med mange andre stoffer 

Madras mål: 140-195 

Skummadras 12 cm 

DESS 565 og DESS 577 

PRIS  KR. 9.600,- 

SOVESOFA:  
Sovesofa monteret med mikrofiber stof eller PU læder. Sovesofaen leveres med metal udtræk og 

en kraftig springmadras, som gemmes i sovesofaen, når den slås sammen. Metal udtrækket er i 

en ekstrem god kvalitet, med lang levetid. Kan også leveres med mange andre stoffer 

Sofa mål: L162 x D96 cm. 

Madras mål: L122 x B195 cm 

2 personers  PRIS  KR. 6.999,- 

Sofa mål: L182 x D96 cm. 

Madras mål: L140 x B195 cm 

3 personers  PRIS  KR. 7.400,- 
Ovenstående priser er ekskl. moms. 


