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velkommen til
skredderdrøm
STOLT HÅNDVERK OG KVALITET

INSPIRERT AV NORDNORSK NATUR
FØLELSER OG FUNKSJONALITET
FRA DRØM TIL VIRKELIGHET
BY NOVA

I snart 60 år har vi produsert kjøkken
og interiør i Tromsdalen, nå lanserer vi
Skredderdrøm by Nova. Det er et
uttrykk for få fram våre stolte
håndverkstradisjoner og kompromissløse forhold til kvalitet og design.
I utstillingen har kombinasjon av
følelser og funksjonalitet stått i fokus.

hjem til noe som vi setter pris på, sier
interiørdesigner Ida Rørvik, som har
hatt ansvaret for utstillingen sammen
med Novas egen kontinuitetsbærer
Mai-Karin Aronsen.

Kjøkkenet består av det beste fra flere
verdener, med inspirasjon fra
nordnorsk natur. Det
skal passe inn i både
kjøkkenet leiligheter, større
eneboliger og
fått mye
spreke næringsbygg.

-I dag er
Dette
kjøkkenet mer
et møbel og det
har
velges materialoppmerksomhet
er og integrerte
og kjærlighet
løsninger som
-Dette kjøkkenet
gjør at uttrykket
har fått mye
fra mange
blir ryddig og
oppmerksomhet og
forskjellige
helhetlig med det
kjærlighet fra mange
øvrige interiøret.
forskjellige og
og dyktige
Materialene i
dyktige håndverkhåndverkere.
interiørbildet er i
ere. Kjøkkenet er et
stor grad preget
smykke for øyet med
av tre, stein og
moderne brukervennlighet.
keramikk. Det naturlige står sterkt, de
Puslebrikken som faller på plass når du
ekte og ærlige materialene. Patina,
kommer hjem, som skaper en
kvalitet og pene håndverksdetaljer i
atmosfære som naturlig samler de
tre blir rett og slett mer verdsatt. I den
menneskene som er hjemme,
travle hverdagen ønsker vi å komme
smiler duoen stolt.

Farger eller
følelser?
Å bo i Nord-Norge føles noen ganger
som bo i en regnbue, andre ganger
som å bo i et inferno av snø. På en
ambivalent måte setter du pris på
det. Du vet aldri hvilke farger eller
følelser som møter deg.
Skredderdrøm by Nova skal
gjenspeile begge deler.
Vi gleder oss til å male med deg.

Gjennom snart 60 års erfaring har vi
oppdaget og utviklet detaljer som gir deg
nye muligheter og det helt spesielle preget.
Alle mennesker har ulike preferanser og
behov. Derfor skreddersyr vi kjøkkenet ditt
med individuelle og integrerte løsninger
slik at det å lage mat oppleves som en
drøm.
Fra drøm til virkelighet
Når du besøker oss i Tromsdalen og på
Finnsnes kan du oppleve Skredderdrøm by
Nova med dine egne sanser.
Våre utstillinger er laget for å gi deg
inspirasjon til å drømme videre. Hvordan
du kan skape din egen Novafølelse? Her vil
du møte våre erfarne kunderådgivere som
bistår deg i veien videre.
Skredderdrøm på 3 steg:

KJØKKEN MED
KJÆRLIGHET –
BYGGET PÅ NORDNORSK RÅSKAP
Vi har gått ut av komfortsonen og
utfordret oss selv på å skape et eksklusivt
kjøkken med design og funksjon som
ingen tidligere har sett i Novas historie.
Et kjøkken basert på over 50 års ærlig
håndverk, med materialer, detaljer og
kvalitet – inspirert av nordnorsk natur og
struktur.
Skredderdrøm by Nova er vår kjærlighetserklæring til hverdagsheltene på
kjøkkenet. De som fortjener den samme
kvaliteten som de representerer.

Kjøkkenet er håndlaget lokalt i Tromsø,
med naturlige materialer og av stolte
håndverkere. Gjennom et kompromissløst
forhold til kvalitet og design lager vi
kjøkken med holdbarhet gjennom
generasjoner.
Hav til fjell – for kontor, hytter og hjem
Vi har fokus på å lage design som både
kan passe i leiligheter, eneboliger, hytter
eller kontorer. Vi lager kjøkken,
garderober og bad som designes og
bygges med skreddersøm for å skape de
perfekte rammer for deg og dine.
Hjemmets hjerte, hyttas harmoni eller
arbeidsplassens sosiale sfære.

Velkommen til kjøkkendrømmen du ikke
visste du hadde.

Skredderdrøm by Nova egner seg
uansett formål, og vil gi deg minneverdige
opplevelser sammen med dine nærmeste
eller gode kollegaer.

Vår drøm – et kjøkken som varer

Novafølelsen – helt rått!

Utstillingen Skredderdrøm by Nova er
et moderne kjøkken med skreddersydde
detaljer inspirert av nordnorsk natur.

Vår ambisjon er at et Novadesign ikke
bare skal gjenkjennes – du skal føle det
også.

•
•
•

Drømme
Designe
Realisere

La oss realisere din drøm.

Riktige løsninger,
materialer, design
og farger skaper
kjøkken som blir en
kilde til harmoni, ro,
balanse og nytelse.

SKREDDERDRØM.NO
NOVA-GROUP.NO

