
På följande sidor fyller ni i all den information vi behöver för att kunna skapa en bild av ert badrum 
i vårt 3D-ritprogram Winner. Andra frågor handlar om fysiska attribut och huruvida ni vill nyttja 
rotavdraget. Uppritningen tar ca 90 minuter, varpå vi bokar in ett hembesök där vi säkerställer att vi 
har allt vi behöver för att skicka ett fastpris på hela badrumsrenoveringen. Så oroa er inte – finns det 
frågor ni inte kan svara på så ser vi till att ta reda på det innan vi sätter igång med renoveringen. 

Vi vill också passa på att tacka för förtroendet. 
Nu börjar det roliga!

Välkomna på ritning!

STAFFANSTORP   LOMMA



I våra butiker går du genom fullstora badrum som vi designat och renoverat. Du kommer att kunna se och ta på 
material och inredning, inspireras av design och få en klar bild över kvaliteten på vårt hantverk - allt för att du ska 
känna dig helt trygg i ditt val att renovera ditt nya badrum tillsammans med oss.

Hela skillnaden
Vackra badrum är en balans mellan funktionalitet och design. Våra projektansvariga har erfarenhet och kompe-
tens inom både byggteknik och design. Din personliga projektansvarige leder badrumsrenoveringen från upprit-
ning till besiktning så att verkligheten speglar visionen.

Planritning
Rita i planritningen på nästa sida och ha med följande punkter:

• Placering av fönster, pelare, klackar och dörr (skriv även ut höjd).
• Var finns belysningen? Tak, vägg eller bådadera?
• Placering av golvbrunn, avlopp till vask, toalett, bidé, element, handdukstork. När ni mäter avlopp till vask 

och toalett mäter ni från väggen på ena sidan till centrum av vasken / WC.
• Mått på väggar och takhöjd.

Har du snedtak mäter du höjden från golvet till snedtakets lägsta punkt, samt bredden på det vanliga taket.

Det går utmärkt att skriva alla måtten i direkt i planritningen.

Stora beslut är lättare 
när du har facit i hand



Ange i cm

Väggar A: ............................ B: ..........................  C: .........................  D: ....................................

Takhöjd: ...............................

Dörr inkl. karm: .................... Sitter: .....................     cm från vägg: ...................  

Fönster: ................................ Sitter: .....................   cm från golv och: ...  cm från vägg: ...................

q  Lägenhet  q  Hus

   

Badrummet ligger på våning: .........................  Huset är byggt år: ......................................

Mått

 

DittNyaBadrum Sverige AB      
Handelsvägen 30     245 34 Staffanstorp       

046-253010 staffanstorp@dittnyabadrum.se 

Mitt badrum idag 
Fyll i följande planritning och ha med följande punkter: 

*Mått på väggar och takhöjd. (Ange även mått på eventuellt snedtak samt höjden upp till det) 

*Placering av golvbrunn, avlopp till vask, toalett, bidé, element, handdukstork. (Ni mäter från 
väggen till mitten på toaletten, vasken/inredningen. 

*Placering av fönster, pelare, klackar, dörr. (Skriv även ut höjden)  

*Var finns belysningen? Tak, vägg eller bådadera? 
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Mått väggar A:                   B:                    C:                  D:             Takhöjd:                          .    

 

Mått dörr:       ink. karm Mått fönster:          Sitter                      cm från golv 

Lägenhet       Hus     Badrummet ligger på våning: _________ Huset är byggt år: __________ 



Som kund ska du känna dig trygg hela vägen, inte minst när det kommer till faktu-
rorna och betalningsvillkor. I vår bransch förekommer ofta glapp i kommunikationen 
mellan byggaren och kunden gällande vad som ingår i ett fast pris.
 
Vi vet hur lång tid det kommer att ta och hur mycket det kommer att kosta. Därför går 
vi tillsammans igenom hela badrumsprojektet innan renoveringen startar och gör det 
solklart för dig vad som ingår i vår offert. Vi jobbar enbart med totalentreprenader 
och kan därför ge dig en trygghet med ett pris som gäller hela vägen. Ett fast pris - på 
riktigt.

Vi tar ansvar för våra badrum och ger 10 års garanti
Ett nyrenoverat badrum ger dig rätten att reklamera fel i tio år, så länge badrummet är 
byggt enligt konstens regler med ett behörigt företag. Vi går längre än så och ger dig 
istället tio års garanti. Det innebär i praktiken att om du tror att något inte står rätt till i 
ditt nya badrum, lyfter du helt enkelt luren och slår oss en signal. Istället för att du som 
kund ska stå för bevisbördan vid ett eventuellt fel så undersöker vi saken.

Vi ger både kvalitetsdokument och garanterar badrummet i tio år. 
Det ger dig en trygghet som ett vanligt kvalitetsdokument inte ger.

Vi är bäst för att vi jobbar med de bästa 
Vi ställer väldigt höga krav på våra varumärken och leverantörer vad gäller kvalitet 
och hållbarhet, men också service, garantier och leveranstid. För oss handlar det om 
så mycket mer än att en produkt bara ska se bra ut. Inredningen vi monterar i ditt nya 
badrum ska hålla i många år framöver och du ska vara lika förälskad i den efter fem 
år som vid första ögonkastet.

Nyckelfärdigt badrum- fast totalpris



GOLV
Golvet är gjort av  q  Betong  q  Skivmaterial
Golvbeklädnad idag  q  Plastmatta  q  Klinker  q  Målat 
Golvvärme   q  Finns på el  q  Finns på vatten      q  Önskas på el 

GOLVBRUNN  
q  Ska flyttas q  Sitter bra och ska bara bytas 

VÄGGAR
Väggarna är byggda av q  Betong q  Skivmaterial q  Murad vägg
Väggbeklädnad idag q  Plastmatta q  Kakel q  Målat

TAK 
q  Ska behållas som det är q  Ska sänkas och sättas spotlights q  Önskas målas 

BELYSNING   
q  Ska behållas som det är q  Komplettera i tak (ej spot)  q  Komplettera i vägg 

VARM- OCH KALLVATTENRÖR 
q  Är synliga q  Är dolda q  Ska bli dolda (är synliga idag) 

AVSTÄNGNING AV VATTNET 
q  Finns i badrummet  q  Finns på annat ställe i fastigheten 

VATTENBURET ELEMENT  
Finns och:  q  Behålles q  Tas bort q  Ersättes m. handdukstork q  Finns ej 

EL-ELEMENT  
Finns och:     q  Behålles  q  Tas bort q  Ersättes m. handdukstork q  Finns ej 

HANDDUKSTORK q  Finns på el q  Finns på vatten q  Önskas på el

BADKAR     q  Finns q  Önskas

DUSCH   q  Finns q  Önskas

TVÄTTMASKIN  q  Finns och ska behållas q  Finns och ska bort q  Önskas

TOALETT (ska ha) q  Vanlig  q  Vägghängd   q  Vägghängd med inbyggt cistern 

VENTILATION  q  Fläkt på el finns q  Fläkt på el önskas  q  Ventil finns 

JORDFELSBRYTARE q  Finns  q  Behövs till badrummet  q  Behövs till hela huset

FLYTTA   q  Tvättställ  q  Toalett

FÖNSTER   q Bytas   q Målas

INNERDÖRR   q Bytas   q Flyttas  q Målas



Personuppgifter & ROT-underlag
Personuppgifter

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning:

Bostadsrättsföreningens org.nr:

Lägenhetsnummer:

Hur hittade ni oss?

När önskar ni renovera badrummet?

Personnummer

Telefon

Personnummer

Telefon

Postnummer

Namn

E-post

Namn

E-post

Adress

Ort



Vi startade med en stor dröm, en dröm om att man ska tycka det är 
roligt och enkelt att renovera badrummet. Idag lever vi den drömmen 
varje dag på DittNyaBadrum. Här får du som kund vara kreativ och 
njuta av hela processen, men släppa helhetsansvaret till någon som 
verkligen bryr sig. Det har präglat vår framgång i branschen.

Jag är stolt över att vi är en del av att förbättra badrumsstandarden 
i Sverige. Att vi bryr oss och vill ännu mer. Att vi hittar lösningar 
som hjälper er i era morgonrutiner och gör morgonstunden njutbar. 
Tillsammans kan vi skapa en oas i hemmet som blir lugnet i stormen 
- er egna fristad.

Tack för att ni väljer att göra den här resan tillsammans med oss!

Sanna Eklind - VD DittNyaBadrum

10 år av kundkärlek!



Fyll på med inspiration inför renoveringen 
genom att följa oss på Facebook och Instagram!

instagram.com/dittnyabadrum/ facebook.com/dittnyabadrum/

Handelsvägen 30, Staffanstorp (vid Plantagen) | 046-25 30 10 | staffanstorp@dittnyabadrum.se
Tenngatan 19, Lomma (vid McDonalds och Statoil ) | 040-23 04 70 | lomma@dittnyabadrum.se 

Öppet: mån-fre kl 10-18, lör 10-15

Nyckelfärdiga badrum - Fast totalpris

Vi har sedan vi startade för över tio år sedan gett våra 
kunder nyckelfärdiga badrum till fast totalpris.

Vi är medlemmar i Byggkeramikrådet och behöriga för 
våtrumsarbete.

Vi är ett familjeföretag som garanterar genuin service.

Hos oss får du 10 års garanti på badrumsrenoveringen 
och 2-15 års garanti på produkterna.

Välkommen!


