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legger vekt på at det skal gå en «rød tråd»

Hjemkjøring

gjennom sortimentet det hovedmålet alltid

Hos Fine Design er personlig service

er å skape et godt helhetsinntrykk.

sentralt. Spesielt i disse Korona-tider er det
mange som kvier seg for å besøke butikker.

Varer på lager

Fine Design har en funksjonell og fin hjem-

– Vi er heldige i Norge som har fire flotte

meside og tilbyr kundene som handler der

årstider, men somrene er ofte korte.

hjemkjøring av varer.

Derfor vet vi at når du har bestemt deg for
å møblere uteplassen din med flotte hage-

Tåler snø og minusgrader

møbler, vil du ha dem med en gang. Kort

Hos Fine Design har våren kommet, med

leveringstid er derfor høyt prioritert hos

mengder av årets ferske hagemøbelnyheter

oss. Vi har de fleste produktene vi selger

pent på plass i utstillingslokalet. Det er lov

på lager for omgående levering. Gjennom

å begynne å drømme om sommer, og det er

14 år har vi fått en erfaring som kommer

lurt å begynne å planlegge årets uteplass

kundene til gode. Vi er en trygg leverandør,

før alle andre, mens utvalget er størst og

som du kan stole på! Eierne jobber selv i

Hagemøblene skal se bra ut og samtidig

butikken er roligere.

selskapet for å ha best mulig kontroll i alle

som de skal være funksjonelle og behage-

– Sortimentet vårt inneholder nesten

ledd og for å holde kostnadene nede, så

lige. Kvalitet er alltid moderne, derfor satser

utelukkende utemøbler som tåler en regn-

kundene kan kjøpe best mulige hagemøbler

Fine Design på tidløse hagemøbler du kan

værsdag, og som heller ikke har noe imot

til lavest mulig pris.

ha i årevis. Ja, utemøbler som du blir glad

snø og vinter.

i, og om du vil forandre stilen litt gjør du det

Marianne Aanerød og alle på Fine Design

Designmøbler

enkelt med tilbehør som puter, pledd, tepper

ønsker deg hjertelig velkommen innom for

Fine Design brenner for god design.

osv.

en hyggelig møbelprat.

Hagemøbler i god
design med bra kvalitet
Fine Design er Norges største leverandør av hagemøbler med tilbehør. De har
spesialisert seg på innkjøp direkte fra produsent uten fordyrende mellomledd.
Dette gjør at de kan levere rimelige utemøbler i god kvalitet rett til deg.
Fine Design har et stort utvalg av hagemøbler i god design, tilpasset kunder som
ønsker å ha det like fint ute som inne, uten
at det går på bekostning av komforten.
– Våre hagemøbler lages hovedsakelig i
aluminium, som gjør at de er vedlikeholdsfrie og varer i mange år, forteller innehaver
Marianne Aanerød.
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FAKTA

Fine Design

• Avdeling Fornebu: Snarøyveien 67, 1367 Snarøya
- Tlf: 90608037
• Avdeling Sandnes: Forusbeen 337, 4312 Sandnes
- Tlf: 995 82 005
• Nettbutikk: www.finedesign.no
• E-post: info@finedesign.no
• Facebook: www.facebook.com/finedesign.no
• Instagram: www.instagram.com/finedesign_no

Aluminiums møblene pulverlakkeres og tåler
dermed det norske klimaet godt.

Unike hagemøbler og stort utvalg
Hos Fine Design får du hagemøbler som
ikke alle andre har. Gardenart er den
viktigste leverandøren. Stoffene på putene er
fra kjente europeiske leverandører. Marianne
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