- Vi er lidt nørdede
Makkerparret bag Kubik Indretning har masser af erfaring at tære af,
når de skal hjælpe kunder med at finde den ideelle indretningsløsning til deres hjem
Af Lene Toksvig toksvig@herningfolkeblad.dk

Hvordan skal indretningen være, når et hjem skal skabes? Det kan være svært at finde svaret på, men så er
der hjælp at hente hos Kubik Indretning. Her kan man
få hjælp til både store og små opgaver, når det kommer
til indretning.
Det er Dorte Brandt og Karin Grønning Olesen, som står
bag Kubik Indretning, der holder til på Poulsgade - i
samme lokaler som Multiform Design Center, for makkerparret er samtidig også køkkensælgere. Med indretningsdelen har Dorte Brandt og Karin Grønning Olesen
blot bredt vingerne ekstra meget ud.
- Det hedder også Multiform Design Center - den del er
stadig synlig, men med alle de andre mærker, vi bruger
indenfor indretning og belysning, der er det vigtigt, at vi
er os, og at vi også gør os uafhængige af produktet, når
det kommer til indretning, siger Karin Grønning Olesen
om tilblivelsen af Kubik Indretning.
- Vi kan mange ting qua de produkter, vi har. Det er
mere langtidsholdbart at være kendt for personerne og
vores kunnen, end at være kendt for et bestemt mærke,
fortsætter hun.
Dog understreger makkerparret, at hvis man ønsker et
custommade køkken, som Multiform er kendt for, så står
de stadig til rådighed.
- Hvis man har nogle specielle ønsker, så er det stadig os,
man skal ringe til. Vi er tro mod Multiform-konceptet,
men Kubik Indretning er vores identitet, fastslår Dorte
Brandt.
Skaber en sammenhæng

Med andre ord er det altså alle former for kunder, der
kan få rådgivende hjælp.
- Vi kan give dem hele pakken. Vi kan lave et køkken
- også i andre mærker end Multiform, eller vi kan lave
et soveværelse, men vi kan også lave hele huset. Vi kan
skabe en sammenhæng og en stil i huset, og så får kunden

samtidig en tryghed, for det er os, der tager os af hele
projektet, så man har en, man kan ringe til, hvis der bliver
noget undervejs, siger Dorte Brandt.
Både hun og Karin Grønning Olesen har været en del af
Multiform-koncernen siden 1991, hvilket har givet dem
en masse erfaring, de drager nytte af.
- Vi er lidt nørdede - vi kan se mange små ting, som andre
ikke kan. Hvis der for eksempel er et stort udhæng på
køkkenbordet, kan det være, det kommer til at virke som
et tungt låg. Det er sådan noget, vi tænker over, griner
Dorte Brandt.
Kubik Indretning bruger meget tid på forberedelse, inden
selve arbejdet går i gang for på den måde at finde frem
til den ideelle løsning.
- Vi tager en god, lang snak, så vi får noget at vide om
familien og dens dagligdag. Det handler om at falde i hak
og opbygge en tillid. Vi bruger lang tid på kunden, for
så kan vi give en god rådgivning. Vi vil gerne ind under
huden på folk, siger Karin Grønning Olesen.
- Kunden skal ikke kunne komme bagefter og sige, at
»det kunne du godt have sagt«. Folk skal selv tage deres
beslutninger, men vi vil gerne rådgive dem til at tage den
rigtige beslutning, fortsætter Dorte Brandt.
Og i disse forberedende samtaler kommer den store erfaring til sin ret.
- Det giver en sikkerhed for os selv, at vi har været så
mange år i branchen - der er vægt bag vores ord. Jeg ville
have svært ved at sælge et køkken, hvis jeg bare skulle
lange det over disken. Jeg vil gerne have, at det hele er
arbejdet igennem, og det tager lang tid. Det nemmeste er
at tale folk efter munden, men det har vi svært ved, for
vi vil gerne finde alternativer, hvis vi ikke synes, det er
den bedste løsning, konstaterer Karin Grønning Olesen.
Optimale løsninger

Kubik Indretning arbejder med tredimensionelle teg-

ninger, så kunden kan se løsningen i sin helhed, inden
arbejdet går i gang, og Kubik vil gerne så tidligt ind i
planlægningsprocessen som overhovedet muligt.
- Hvis man får tegnet et hus, kan vi vejlede om indretningen. Det kan for eksempel være, at vi siger, at hvis vi nu
flytter den væg 30 centimeter, så giver det en mere optimal løsning, og så kan kunden gå tilbage til arkitekten
og få lavet tegningen om. Det gør arbejdet lettere, hvis
vi er med fra start i forhold til at placere for eksempel
stikkontakter, siger Dorte Brandt og fortsætter:
- Vi laver en tegning over projektet og skriver nøjagtigt,
hvad det hele er til - alt fremgår af tegningerne, så håndværkerne ikke kan være i tvivl om noget. Derfor er det
vigtigt, at man kommer til os tidligt i processen, for så
kan vi være med til at skabe det rette flow i huset.
Kubik Indretning har blandt andet været med til at flytte
et køkken fra et rum til et andet - ganske enkelt fordi
den løsning svarede bedst til det behov, kunden havde.
Kubik Indretning kan desuden også levere belysningsprojekter, for belysning og indretning hører sammen,
som Karin Grønning Olesen fastslår. I det hele taget er
der et stort spænd i de opgaver, som Kubik Indretning
sidder med.
- Det er sjovt at sidde med store indretningsopgaver,
men vi sidder også med de opgaver, hvor der lige skal
skiftes en låge i et køkken, eller hvor der lige skal laves
en ny garderobe eller findes en ny skænk. Alle kunder
er vigtige, og de skal alle have en god oplevelse, siger
Karin Grønning Olesen.
Kubik Indretning har blandt andet udført opgaver for
kunder i New York og Nice. Men også midtjyder.
- Vi vil gerne fortælle, at vi kan hjælpe alle - man skal
ikke være bange for at gå herind og tage en snak. Vi har
mange muligheder for at sætte noget sammen, så det
passer til budgettet. Vi har flere strenge at spille på med
de mærker, vi har i huset, siger Dorte Brandt.

Dorte Brandt (t.h.) og Karin Grønning Olesen

Jeg vil gerne have, at det hele er arbejdet
igennem, og det tager lang tid. Det nemmeste er
at tale folk efter munden, men det har vi svært
ved, for vi vil gerne finde alternativer, hvis vi ikke
synes, det er den bedste løsning

40

september 2015

står klar til at give en hånd med indretningen,
når man skal bygge nyt hus - eller bygge om.
De står bag Kubik Indretning. 
Foto: Flemming Hansen
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