
KØBS KATALOG



Design By Funch er en virksomhed, som beskæftiger sig med 
alt indenfor boligindretning. Lige fra beliggenheden af 
vandrørene i jorden til placering af sofaen i stuen og valg af 
lysestager i vindueskarmen. 

Design By Funch har i flere år arbejdet med alt indefor 
boligområdet, herunder: Indretning, dekoration, plantegninger, 
materialer, farver, mønstre, tekstiler, 3D illustrationer, hånd-
værker tegninger og kommunikation, salg, køb, renovering, 
specielle behov, og interiør produkter hos både private og 
virksomheder.

I dette katalog tages der udgangspunkt i;

- Køb af bolig

Det vigtigste for Design By Funch er, at dine ønsker og behov 
opfyldes, og du får hjælp til, at gøre dit hjem funktionelt og 
lækkert, så det passer til dig og din familie. Passionen ligger i 
indretningen og i hvordan indretningen påvirker os og kan 
funktionsgøres præcis efter den enkeltes behov.

HVEM & HVAD ER DESIGN BY FUNCH?
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KØB AF BOLIG...
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Har du fundet din drømmebeliggenhed, men lever boligen 
ikke helt op til dine forventninger?
Har du brug for hjælp til at se muligheder?
Har du svært ved at sætte det hele rigtigt sammen?
- Så kan Design By Funch hjælpe dig!



Design By Funch hjælper dig med, at gøre dine boligdrømme 
til virkelighed. For at give dig en helt sikker 
mavefornemmelse af dit køb af bolig, kan vi hjælpe dig med 
at visualisere dine drømme via 3D illustrationer, 
plantegnings- og indretningsløsninger.

Du kan bruge Design By Funch til at;
- Få 3D tegninger af dit hus, så du føler dig sikker og 
tryg ved at tage købsbeslutningen
- Få forslag til plantegningsløsninger og indretning, så 
du er sikker på din bolig lever op til dine forventninger
- Hjælp til indretning med farver, tapeter, materialer og 
tekstiler.
- Skabe tekniske tegninger til håndværkere ved evt. 
renovering.

“Design By Funch kommer med god energi og friske øjne og 
går op i, at opfylde dine ønsker og behov. Du får hjælp til, at 
gøre din bolig til dit hjem”

HVORNÅR KAN DU BRUGE DESIGN BY FUNCH?
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Foto: Billedet er 3D illustrationer af et børneværelse fra Design 
By Funch’s case “Den nye boligdrøm”



Design By Funch anbefaler en række af ting, du kan gøre for 
at opfylde dine ønsker og behov i din bolig. 
De vigtigste ting er:

- Ryd ud i dine ting. Lad være med at bruge tid og 
energi på, at gøre plads til en masse ting i dit nye hjem, 
som du reelt set ikke bruger. Smid det ud og giv plads til 
de ting, som virkelig betyder noget for dig, også selvom 
du flytter til mere plads.

- Tag et’ rum af gangen. Gennemgå din nye bolig et rum 
af gangen og skab dig et overblik over, hvad der skal 
laves (hvis noget skal laves) og hvad du godt kunne 
tænke dig, at lige præcis det her rum skal  bruges til og 
give dig, når du træder ind i det.

- Prøv det af... Hvis du er i tvivl om, hvor spisebordet 
passer bedst, så giv dig selv lov til at eksperimentere 
og placer spisebordet det ene sted den ene uge og ryk 
det så den næste uge. 
Pyt med det tager lidt længere tid at komme på plads, 
du vil være mere glad for resultatet!

- Placer de store møbler først. Vent med at hænge 
noget på væggene til du er sikker på at din sofa, spise-
bord, skrivebord, seng m.m. står hvor det skal. På den 
måde undgår du for mange reparationer af væggene.

- Få lavet småtingene. De små ting som skal ordnes i 
hvert rum skal du bare få lavet hurtigst muligt. Hvis der 
skal ordnes fodpaneler, eller et dørhåndtag så gør det 
med det samme, ellers vil det bare irritere dig og være 
en ting på To-Do-Listen alt for længe. Eller måske ende 
med slet ikke at blive lavet, fordi du vender dig til det.

- En varm velkomst. Din indkørsel og hoveddør er det 
første du møder når du kommer hjem, og der er ikke 
noget bedre end at det er i orden. Ellers er det første 
du møder ved hjemkomsten ting, som stadig mangler 
at blive lavet.

- Skab hygge. Selvom du ikke er helt på plads så sæt 
nogle planter og starinlys frem rundt omkring, så der er 
hyggeligt at være selvom det roder. Det giver god 
energi og mere hjemlig stemning.

HVAD KAN DU SELV GØRE...
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Design By Funch har flere års erfaring i indretning og ved hvor 
stor betydning det har, at man føler sig godt tilpas i sit hjem. 
Design By Funch kan hjælpe dig med:

- At traffe købsbeslutningen. Står du med drømmeplac-
eringen, men er du i tvivl om boligen er stor nok, om der er 
mulighed for at skabe et ekstra rum eller om boligen lever 
helt op til dine forventninger, så kan du via 3D illustrationer 
og indretningsforslag få en hel sikker mavefornemmelse.

- At dække dine ønsker og behov via et indretningsbesøg. 
Måske skal der flyttes en væg, males en anden farve eller 
lægges et nyt gulvtæppe for, at du føler dig godt tilpas. 
Design By Funch kan vejlede dig og komme med tips og 
ideer til bedst udnyttelse af din bolig.

- At skabe 3D visualiseringer, hvis du fx skal have renov-
eret din bolig og ønsker at få hjælp til illustrering af projek-
tet, så du er sikker på at vælge rigtigt.

- At skabe en ny plantegning. Ved renovering eller etabler-
ing af et ekstra værelse kan du få hjælp til udarbejdelse af 
den nye plantegning, så du får bedst mulig udnyttelse af 
dine kvm.

- Målfaste plantegninger med fx placering af rør til 
håndværkere ved renovering, kan hjælpe dig til at 
kommunikere klart og tydeligt, hvad du gerne vil have.

Alt dette er områder Design By Funch er specialiseret i, og som 
måske kan være lige det din bolig mangler for, at du vil finde dig 
rigtigt godt til rette.

Design By Funch går under hele processen op i at det er din 
bolig, og dine behov og ønsker som skal dækkes.

HVAD KAN DESIGN BY FUNCH GØRE FOR DIG?
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For at jeg kan danne mig et indtryk af dig 
og din bolig mødes vi hjemme hos dig. Her 
gennemgår vi boligen sammen og taler om dine 
ønsker og drømme.

Det er vigtigt for mig, at jeg kan stille en masse 
spørgsmål, så jeg får et helt tydeligt indblik af 
dig som person og den opgave jeg står overfor.

Måske har du efter vores samtale fået de tips 
og ideer du har behov for, så du selv kan 
arbejde videre. Eller måske har du brug for 
mere vejledning, målfaste tegninger eller lign. 
Vi gennemgår det sammen under vores møde 
og aftaler et evt. videre forløb hvis du har brug 
for dette.

PROCESSEN FOR SAMARBEJDET
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CASE: “DEN NYE BOLIGDRØM”

Nuværende plantegning Ny plantegning
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Et ungt par har besluttet sig for at købe et hus, som de mener har den perfekte beliggenhed, til en pris der passer ind i deres budget. 
Huset er dog et håndværkerkøb, hvor der skal laves en masse. Parret har et ønske om, at dette hus på sigt skal kunne rumme alle 
deres drømme om børn, arbejde og familieliv. De ønsker, at skabe et hjem, hvor de har muligheden for, at blive gamle eller hvor de har 
mulighed for at sælge om 10 år, hvis ikke udvigelsesplanerne af huset holder.

Parret har kontakte Design By Funch for, at få hjælp til at skabe en ny indretning og modernisere huset, så det passer til deres ønsker 
og behov, både nu og i fremtiden. Deres ønsker til huset var hovedsageligt, at skabe en så veligeholdesesfrit bolig så muligt, samt 
energioptimere det. Dette kræver et stort indgreb og i den forbindelse gav det parret mulighed for at få Design By Funch til, at skabe en 
ny plantegning, som passer lige til dem. Udover en plantegning fik parret 3D illustrationer, som de har kunne bruge til kommunikation 
med håndværkere samt til køb af bad, køkken, gulv, vinduer m.m. De fik også et overblik over, hvad de i deres renovering vil priotere 
først, hvad de skal være villige til at gå på kompromi med, samt hvilke muligheder de senere har for, at udvide/bygge på deres grund.
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A: Efter A: Efter

A: EfterA: Før



Det var vigtigt for parret, at skabe et opholdsrum med god 
interaktion. Altså direkte forbindelse mellem stue, køkken og 
spisestue. Derudover skulle det i høj grad fungere i hverdagen, 
men der måtte gerne være plads til gæster. Der er i hjørnet også 
blevet skabt en kontorplads.

Lysindfaldet er der i høj grad også taget hensyn til, og det var 
vigtigt for parret, at skabe et åbent miljø mellem inde og 
udearealne. Det var et behov for dem, at kunne åbne et vindue i 
alle rum og i den nuværende plantegning var der ingen vinduer 
på badeværelserne. 

Alt dette fik Design By Funch skabt i den nye plantegning!
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B: Før

B: Efter

B: Efter
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C: Før D: Før

D: EfterC: Efter
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E: Før F: Før

E: Efter F: Efter
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UdearealUdeareal

Plantegning

Parret var meget tilfreds med tegningerne fra Design By Funch. 
Nu kunne de se og forestille sig deres liv i huset, og på baggr-
und af Design By Funchs materiale, valgte de at købe boligen.

I dag er parret i gang med en større renovering af huset og har 
sideløbende Design By Funch med sig, som sparringspartner.



CASE: DET RIGTIGE FARVEVALG

En ung kvinde har her brugt Design By Funch til at finde den helt 
rigtige sammensætning af sine møbler og farver i sin nye bolig. 
Da hun selv nyder processen i at finde de helt rigtige ting frem 
havde hun klare ønsker til stilen, men var meget i tvivl om 
farveskalaen. 
Design By Funch udarbejdede derfor 3 forslag til indretningen af 
hendes dagligstue som hun efterfølgende selv kunne arbejde 
videre med.
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Ønsker du et samarbejdet?
Er du i tvivl om hvordan Design By Funch kan hjælpe dig?
Har du spørgsmål til processen, økonomi eller opstart?
- Så tag kontakt til Design By Funch

Eller se mere på Design By Funchs hjemmeside 
eller facebook side for inspiration...

Camilla Funch
Indretningsarkitekt & Designer
Tlf.: 22 80 47 23
E-mail: camilla_908@hotmail.com
Facebook: Design By Funch
Web-site: www.designbyfunch.dk

KONTAKT DESIGN BY FUNCH
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