Intresseanmälan för badrumsrenovering

Namn:___________________________________________________
Gatuadress:_______________________________________________
Postadress & ort : _ ______________ _________________ _______
Telefonnummer:___________________________________________
E-mail:___________________________________________________

Kostnaden för en totaloffert med ritning, produkt- samt arbetsoffert hos DittNyaBadrum Sverige
AB är 495: - (KAMPANJ JUST NU 0: -). I denna kostnad ingår design av badrummet med hjälp av
datorprogrammet Winner i 3D och konsultation av en säljare, dessutom ingår en
projektkalkylering av en projektledare som konstaterar huruvida den färdiga designen är möjlig att
genomföra. Om vi inte anser att denna genomgång är tillräcklig för att ge er ett fastpris ingår även
hembesök i priset. Givetvis drar vi av denna kostnad om ni väljer oss som totalentreprenör eller
köper någon badrumsinredning hos oss för över 495: - (KAMPANJ JUST NU 0: -).
Tänk på att avsätta ca 1,5 timme till ritningen.
Vid ritningen går vi igenom:




Kakel & klinker
Inredning
Belysning

För att arbetet med design och funktion skall vara så bra som möjligt är det viktigt att ni mäter det
befintliga badrummet och dessutom placerar ut var avlopp/brunn och eventuella fönster och
dörrar sitter. Dessa mått kollas av projektledaren vid hembesöket innan byggstarten. Av intresse
är också vilken typ av boende ni har, är det en villa eller lägenhet samt antal våningar.
På nästa sida finns en planritning samt ett formulär att kryssa.

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?
A

D

B

C

Mått väggar A:

B:

Mått dörr:

ink. karm

Lägenhet 

Hus

C:

D:

Takhöjd:

Mått fönster:

Sitter

.

cm från golv

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

DittNyaBadrum Sverige AB
Handelsvägen 30 245 34 Staffanstorp
046-253010 staffanstorp@dittnyabadrum.se

GOLV
Golvet är gjort av

Betong

Skivmaterial

Golvbeklädnad idag

Plastmatta

Klinker

Golvvärme

Finns på el

Finns på vatten  Önskas på el

Golvbrunn

Ska flyttas

Sitter bra och ska bara bytas

 Målat

VÄGGAR
Väggarna är byggda av

Betong

Skivmaterial

Murad vägg

Väggbeklädnad idag

Plastmatta

Kakel

Målat

Ska behållas som det är

Tak

Belysning Ska behållas som det är

Ska sänkas och sättas spotlights

Önskas målas

Komplettera i tak (ej spot)

Komplettera i vägg

Varm- och kallvattenrör

Är synliga

Är dolda

Avstängning av vattnet

Finns i badrummet

Ska bli dolda (är synliga idag)
Finns på annat ställe i fastigheten

Vattenburet element Finns och: Behålles Tas bort Ersättes m. handdukstork Finns ej
El-element

Finns och:

Behålles Tas bort Ersättes m. handdukstork  Finns ej

Handdukstork  Finns på el

Finns på vatten

Badkar Finns: Ska behållas

Ska bytas

Önskas:

Dusch

Fristående

Inbyggt

Finns

 Önskas

Tvättmaskin

Finns och ska behållas

Toalett (ska ha)

Vanlig

Ventilation

Ska bort

Jordfelsbrytare

Finns

Flytta

Tvättställ

Är inbyggt

 Är fristående

Önskas med glasblock
Finns och ska bort

Vägghängd

Fläkt på el finns

Byte av fönster önskas 

 Önskas på el

Önskas

Vägghängd med inbyggt cistern

Fläkt på el önskas Tallriksventil finns Tallriksventil önskas
Behövs till badrummet

Behövs till hela huset

 Toalett

Byte av innerdörr önskas 
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Funderar ni på att använda ROT-avdraget?
För att vi ska kunna fakturera er rätt (med endast 30 % av arbetskostnaden som inte
överstiger 100 000 kr) behöver vi två saker:
1. Ert personnummer (är ni två eller fler som ska utnyttja ROT-avdraget krävs
samtliga personnummer).
2. Uppgift om ägande
Har ni hus/villa behövs en fastighetsbeteckning och om ni bor i lägenhet
behövs bostadsrättens organisationsnummer samt lägenhetsbeteckningen.
Väljer ni oss som entreprenör var god skicka eller lämna dessa intyg
tillsammans med den påskrivna offerten till butiken i Staffanstorp.
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