
RENOVERINGS 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, 
håndværker tegninger og kommunikation, salg, køb, 
renovering, specielle behov, og interiør produkter hos både 
private og virksomheder.

I dette katalog tages der udgangspunkt i;

- Renovering af din bolig

Design By Funch har personlig erfaring med renoveringspro-
cessen og ved hvor stresset og presset en situation det kan 
være. Derfor ønsker vi at hjælpe dig med at lette processen 
i kommunikation og beslutningerne mellem dig, familien og 
håndværkerne.

HVEM & HVAD ER DESIGN BY FUNCH?
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RENOVERING AF DIN BOLIG...
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Skal du i gang med et renoveringsprojekt?
Har du svært ved, at tage en beslutning om præcis, hvordan resultatet skal ende?
Mangler du nogle konkrete illustrationer og håndværkertegninger af dit projekt? 
- Så kan Design By Funch hjælpe dig. 



Design By Funch kommer med friske øjne og god energi til dit 
byggeprojekt. Det kan være lige fra renovering af et enkelt rum 
til renovering af hele dit hus. Passionen ligger i at skabe de 
rette rammer for lige netop dig. 

Du kan bruge Design By Funch til at;
- Få forslag til plantegningsløsninger og indretning, så du 
er sikker på din bolig lever op til dine forventninger
- Få 3D tegninger af dit hus, så du føler dig sikker dit valg 
af rumfordeling og placering af bad og køkken.
- Skabe tekniske tegninger til håndværkere til placering 
af kloak, vand og strøm.
- Hjælp til indretning med farver, tapeter, materialer og 
tekstiler.

Design By Funch har selv renoveret hus fra top til tå, og er 
dermed bekendt med de forskellige byggeprocesser, 
frustrationer og muligheder der er i et renoveringsprojekt. 
Derfor kan du få hjælp til, at få dine drømme ned på papir og 
skabe præcise retningslinjer for dit projekt. Det kan være rart 
for både dig selv og din familie, men også for eventuelle 
håndværkere og ingeniøre, som skal være med dig igennem 
renoveringen. 

HVORNÅR KAN DU BRUGE DESIGN BY FUNCH?
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Design By Funch anbefaler en række af ting, du selv kan 
gøre inden du går igang med dit renoveringsprojekt.
De vigtigste ting er:

- Gør dig tanker om, hvad der i hjemmet er vigtigst for 
dig. Lav en prioteringsliste over de vigtigtste ting i dit 
hjem, fx et bryggers, et hobbyrum, et læsehjørne eller 
lign. og sørg for at dine første 3 prioteter opfyldes via. 
din renovering.

- Lav et budget. Skab et præcist overblik over dit max 
budget og sørg for, at have en god buffer alt efter dit 
projekts størrelse. Det gør det lettere for dig, at være 
realistisk og priotere dine behov, samt finde ud af, 
om du kan renovere det hele på en’ gang eller om du 
måske skal dele renoveringen op over flere omgange.

- Lav et overblik over hvad du selv kan lave og hvad du 
skal have hjælp til. Det er godt at have defineret dette, 
så du ved, hvad du eventuelt skal bruge af 3D 
illustrationer, og hvor stor en del af dit budget, som skal 
gå til håndværkerhjælp.

- Find håndværkere og start en dialog med dem om dit pro-
jekt. På den måde er du bedre klædt på til når du skal i gang, 
og ved hvornår du skal kontakte de forskellige håndværkere i 
din process.

- Forsøg at gennemgå en hverdag i dit hjem, således at du er 
sikker på, at du har tænkt alt ind i dit projekt 
(selvfølgelig baseret på hvor stort det er). 
Er det et nyt hobbyrum der skal etableres, så fokuser på 
hvad rummet skal bruges til både nu, men også evt. 10 
år frem. Vil det stadig være de samme behov? og er der 
mulighed for, at begge ting kan lade sig gøre? 
Hvis det er hele dit hjem, som skal renoveres så hav fokus 
på, at du har husket at lave en plads til alt, hvad der skal 
bruges. Er der plads til en opvasker i køkkenet? hvor skal 
vaskemaskinen være? og hvad med vasketøjet?.

- Bliv bevidst om dine ønsker til stil, farver og materialer.
Føler du dig godt tilpas i et minimalistisk rum? eller har du 
brug for massere af ting for, at føle dig godt tilpas? Har du 
det godt med trægulve eller gulvtæpper?
Hvilke farver kan du godt lide, at have omkring dig? Hvad 
giver dig ro? - hav fokus på disse ting når du i renoveringen 
kommer til indretningen.

HVAD KAN DU SELV GØRE...
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Design By Funch ved, hvor stort et projekt en renovering af 
dit hjem kan være. Det er derfor vigtigt, at du er realistisk og 
tro over for dig selv igennem projektet.
Design By Funch kan hjælpe dig med:

- At lave en plan over din renovering. Hvad skal laves? 
hvad er der af muligheder inden for fx køkkener, gulve 
eller lign.? og hvad er det rigtige for dig?

- At lave en prioteringsliste og hjælpe med, at vælge 
farver, materialer og produkter, som passer æstetisk 
sammen til dig og dine behov.

- At lave 3D visualiseringer af dine ønsker, tanker og 
behov. Det kan være en stor mundfuld, at skulle stå og 
forestille sig et slutresultat. Især hvis i er flere personer 
om renoveringen. Hvis man får tegninger af rummene 
med mål og eventuelt placering af møbler kan det være 
lettere, at blive enige om, hvad der er det rigtige, og 
hvordan det færdige produkt skal se ud. Det kan også 
gøre det lettere at kommunikere med håndværkere, 
da de hurtigere og nemmere kan forstå jeres ønsker.

- En ny målfast plantegning. Hvis man skal totalrenovere sin 
bolig kan det være en god ide, at få helt styr på den nye plan-
tegning, så man ved hvor meget plads der reelt set kommer til 
at være. Plantegningen bruges til at danne et overblik, og er 
god til at kommunikere over igennem projektet.

- Projektstyring kan være en ordentlig mundfuld, og hvis man er 
helt grøn på renoveringsområdet kan det være svært, at have 
det fulde overblik over, hvornår de forskellige håndværkere skal 
være på, hvornår køkkenet skal være valgt og leveres m.m. 
Her kan det være en fordel at have en i processen, som kan 
hjælpe lidt på vej og tage kontrollen.

HVAD KAN DESIGN BY FUNCH GØRE FOR DIG?
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For at danne mig et indtryk af dig og dit projekt 
mødes vi og snakker om processen for 
renoveringen, hvor langt du er kommet og 
hvordan du drømmer om, at resultatet skal se ud.

Måske har du brug for hjælp til at komme 
igang, måske er du igang men “sidder fast” eller 
måske har du brug for en, som kan hjælpe dig 
med at visualisere et slutresultat - alt dette 
finder vi sammen ud af under vores møde.

Det er vigtigt for projektet at definere lige præcis, 
hvad du gerne vil have ud af det, så du ikke står 
med et færdigt resultat og synes, at der mangler 
noget. Indretningshjælp kan i dette tilfælde være 
en god løsning. På den måde er du sikker på, at 
der er den plads du har brug for, og det giver dig 
mulighed for, at få dækket de behov og ønsker 
du har til din bolig i hverdagen.

Vi gennemgår dine muligheder, taler om dit 
projekt, dine behov og ønsker, og finder en 
løsning på et videre forløb sammen!

PROCESSEN FOR SAMARBEJDET
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CASE: NYT KØKKEN, BRYGGERS OG BADEVÆRELSE I 60’ER BOLIG

I en 60’er villa i Ringsted havde et mid-
delaldrende par et et ønske om at få 
renoveret det gamle bryggers, køkken og 
badeværelse.

Parret fik lavet 3D Illustrationer, som skulle 
hjælpe med, at finde den rigtige stilart, 
indretning og bedst mulig udnyttelse af 
rummene, samt hjælpe med at danne et 
overblik af budgettet for renoveringen.

3D Illustrationerne er lavet til 
bryggers, køkken og badeværelse, og er 
skabt ud fra de nuværrende rum og 
vandudtag. Parret har på forhånd givet 
udtryk for et ca. budget, som Design By 
Funch har arbejdet ud fra.

Gangareal

Køkken

Bad

Entre
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“Det var fantastisk, at få en 
sparringspartner, som kunne komme med 
ideer og visualisere vores ønsker, så vi var 

sikre på, at tage det rigtige valg” 
- Citat Lena Poulsen



A: Før B: Før
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A: Efter C: Før

C: EfterB: Efter
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D: Før E: Før

E: EfterD: Efter
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F: Før G: Før

G: EfterF:Efter
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H: Før I: Før

I: EfterH: Efter
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J: EfterJ: Før
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K: EfterK: Før
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CASE: PLANTEGNINGER TIL ETABLERING AF BØRNEVÆRELSER

Mogens og Tina skulle have renoveret hele 2. sal på 40 kvm i deres villalejlighed. 
Pladsen skulle give dem et ekstra badeværelse og 2 børneværelser. 
Derudover havde de et ønske om, at få et lille gæsteværelse. 

De valgte at få lavet plantegninger af deres renoveringsprojekt for, at skabe 
et overblik over deres muligheder. Derudover havde de et ønske om at få ideer 
til udnyttelse af de skrå vægge. Vi startede med, at fokusere på, at få lavet en 
plantegningen, også derudfra finde ideer til kreative indretningsløsninger af 
de skrå vægge. 

Det var et ønske fra familiens side, at placere badeværelset, over 
underetagens badeværelse, så det var let og så billigt så muligt, at trække 
rør til vand og bad. Dermed var dette fastplaceret. 

De 2 børneværelser skulle indeholde så mange kvm så muligt og for Mogens 
og Tina var det vigtigt at kvm mellem drengene blev fordelt lige!
Jeg valgte, at placere de 2 værelser således, at der blev skabt så meget 
bredte så muligt, eftersom der er skrå vægge, hvilket tager en del lofthøjde. 

Eftersom Mogens og Tina var meget i tvivl om brugen af det ønskede 
gæsteværelse udarbejdede jeg 3 løsninger på en plantegning. Hvor placeringen 
af gæsteværelset enten kunne etableres åbent i forbindelse med gangareal, for at 
skabe mere plads, eller som lukket værelse, hvis dette var et vigtigere behov. 

Det blev til 3 forskellige forslag som parret kunne vælge ud fra. 
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Mogens og Tina besluttede, at plantegning nr. 1B var den rigtige for dem i forhold til deres 
håndværkerkundskaber og indretningsbehov. 
De var glade for løsningen med et åbent gangareal og gæsteværelse i et’ for, at udnytte 
pladsen og lysindfaldet bedst muligt! 
Derudover var det denne løsning, som gav de største værelser, og det gav dem en god 
mavefornemmelse af, at deres drenge ville kunne være teenagere her. 

Da plantegningen var valgt kunne Design By Funch arbejde videre med 
indretningsløsninger. Familien efterspurgte ikke 3D tegninger, da de selv er vilde med 
indretningensprocessen og ikke ville fastlægges for meget, men de var meget 
interesseret i, at få forslag til udnyttelse af de skrå vægge. 
Der blev dermed udarbejdet et lille produktkatalog med indretningsmuligeder til familien.
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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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