
Bogusław Pruchniewicz, kan du fortelle oss; hva er forskjellen mellom et arkitekturprosjekt 
og interiørprosjekt? 
Ulike tegninger for bolig og bygg er lovpålagt, og er en forutsetning for en vellykket gjennomføring av prosjektet. 
Interiørdesign handler om farger, tekstur på overater, former på møbler, myke og harde materialer, blanke og matte 
ater, funksjonalitet, ergonomi og evnen til å skape en ønsket helhet. Hvem som helst kan kjøpe møbler, utstyr 
og innrede leilighet, velge farger eller belysning, men det er ikke alltid man vil klare å skape omgivelser som 
er behagelige å leer behagelige å leve i. 

Hvorfor trenger vi interiørdesign og hvorfor bør man bruke arkitekt for det?
Som oftest er ikke oppdragsgiveren klar over hvor komplisert og omfattende arkitektens arbeid er. I tillegg, gjør et 
ubegrenset utvalg av materialer og teknologi det vanskelig å ta de rette valgene. Interiør er rom vi lever i, ser på, 
og opplever med alle våre sanser – vi kan enten føle oss bra eller dårlig i et rom. Alle avgjørelser som er tatt 
i prosjekteringsfasen kommer til å ha innvirkning på vår velvære og helse, men også på budsjettet. 

Hvordan velge arkitekt?
AArkitekten er på en måte «øynene til oppdragsgiveren», har oversikt over hele prosessen og ser ting oppdragsgiveren 
selv ikke ser. Arkitekten opptrer ofte som megler mellom byggherren og andre parter involvert i byggeprosjektet. 
Derfor er det viktig at arkitekten har kvaliteter som: erfaring i tegning og utføring av bygninger, tverrfaglig kunnskap, 
kreativitet, gode kommunikasjonsevner, ærlighet og vennlighet. 

Hvordan kan vi være sikker på at det endelige produktet blir utført i samsvar med det godkjente prosjektet? 
DDet i hvilken grad godkjente tegninger vil gjenspeiles i det ferdigstilte prosjektet sier noe både om arkitektens talent 
og kompetanse som utøver av faget og om byggherrens tillit til arkitekten. Av og til vil byggherren få informasjon om 
at «dette kan ikke gjøres» og vil gå med på løsninger som ikke var godkjent i det opprinnelige prosjektet. Slike 
endringer kan, og som oftest vil, medføre til en rekke hendelser som til slutt vil resultere i et ferdigstilt prosjekt som 
bare så vidt ligner på den opprinnelige tegningen. 

Hva gjør man da?  
DDet er best å inngå samarbeid med et rma som vil ta ansvaret for hele byggeprosessen fra A til Z - prosjektering, 
utføring, konsultasjon med arkitekt og entreprenør. På denne måten vil rma ta ansvaret for det endelige produktet, 
sikre kvaliteten, gi kunden garanti og tilby serviceavtale etter garantien er utløpt. For min del kan jeg anbefale vårt 
rma Ciroko Norge fra Tistedal representert ved direktør Tomasz Szumiata. 

Ciroko Norge – en partner fra A til Z 
Samtale med arkitekt Jan Bogusław Pruchniewicz

Tomasz Szumiata, Daglig leder av Ciroko Norge i Tistedal: La oss bli bedre kjent.

Tomasz, er dette et resultat av lang erfaring?
Ja. Vi har vært på markedet snart i 30 år, og har alltid jobbet på grensen mellom byggherre og arkitekt. Vi har en rekke av 
komplekse ferdigstilte byggeprosjekter vi kan vise til – alt fra skisseforslag til innredning av rom. Våre kunder er viktigst for 
oss og vi er her for å oppfylle deres drømmer. Vi har et profesjonelt team og stabil økonomi. Derfor satser vi på utvikling av 
vårt rma også på utenlandske markeder. 

HHvordan nner man dere? 
Vi jobber lokalt i Tistedal i Halden. Våre medarbeidere er tilgjengelige for å diskutere første ideer og mulige løsninger. 
Samtaler angående interiørdesign, bruk av rom og selve prosjektet blir gjennomført av våre arkitekter. Omfanget og 
tidsrammene for prosjektet blir også diskutert i løpet av disse samtalene. 

Hvor kan man bli bedre kjent med dere å få muligheten til å snakke litt om ulike ideer for interiørdesign?
VVi kommer til å være på Boligmessen 2018 i Fredrikstad fra den 2 til den 4 mars. Dere er velkommen til vår stand C-03. Våre 
arkitekter og håndverkere vil også være til stedet. Dette er den beste muligheten til å ta en prat. For oss er hver samtale med 
besøkende en inspirasjon. Vi håper også å kunne inspirere andre gjennom samtale. Rådgivning fra våre arkitekter under 
messen vil være gratis. Vi sees i Fredrikstad. 

BOLIGMESSE 2018
Fredrikstad, 2-4 mars

STAND C-03


