“I min roll som projektledare och eventmakare har jag
många gånger upplevt behovet av att avdela ett rum
för nya ändamål. Ett showroom, fikarum eller arbetsrum i befintliga lokaler. Jag har många gånger själv
haft behov av kostnadseffektiva och flexibla lösningar
men inte funnit några snygga och bra alternativ. Därför
har jag etablerat Klickabara Rum – för att erbjuda
designade vägg och golv produkter för projektbaserad
verksamhet, som kollektioner i butik eller avdelning på
ett kontor.”

Daniel Lägersten
Daniel Dandanell Lägersten

SKAPA NYA RUM
I BEFINTLIGA
LOKALER.
 Specialdesignade skärmväggar.
 Slitstarka och klickbara golv.
 Måttanpassade köksluckor.

n
n
n

Kontakta Klickbara Rum
Kungsportsavenyen 21
411 36 Göteborg, Sweden
daniel@klickbara.se
+46 070 57 59 568
klickbararum.se

Alla produkter är anpassade för
kontor, butik och projekthotell.

SMARTA, SNYGGA SKÄRMVÄGGAR. Dela in rummet
med våra specialdesignade skärmväggar och väggmoduler för att skapa nya rum i befintliga miljöer. Används för
indelning av varumärken i butiker eller för att skapa aktivitetsbaserad verksamhet i befintliga lokaler. Vi producerar
även måttbeställda väggmoduler för alla behov – vare sig
det handlar om akustik och insyn eller känsla och ljus.
Våra skärmväggar finns i 16 designvariationer.

Skapa nytt, förändra,
avdela, byt ut, gör om.
Klickbara Rum gör det
enkelt för dig.

BYT LUCKOR OCH SKÅP. INTE KÖK. På Klickbara Rum
tycker vi att man ska renovera smart. Vi ersätter lätt
gamla IKEA-luckor från FAKTUM-köken med nya snygga
luckor för såväl kök som skåp. Och föredrar du måttanpassade köks- och skåpsluckor så löser vi förstås det
också.

SLITSTARKA GOLV MED UNIK STRUKTUR. Våra golv
kallar vi vinylklick och de är otroligt slitstarka golv producerade med ett ytskikt från återvunnet gummi från
Continental. Resultatet är en unik struktur och känsla.
Golvet läggs lätt utan specialkunskaper eller verktyg –
endast måttband, brytkniv och vinkelhake som behövs.
våra golv funkar perfekt i kommersiella lokaler, sjukhus,
kontor, hemmiljöer & till och med badrum. Golvet finns i
två olika tjocklekar och 15 variationer av ytskikt.

