ILLUSTRASJONSBILDE

FAST PRIS
på TOTALRENOVERING
av bad, fra kr 174.990,-

aamodtvvs.no

Prisliste

Aamodt VVS har lang erfaring med
totalrenovering av bad. Årlig renoverer
vi mellom 50 og 100 bad.

1 stk renovering av bad inntil 3 m2.................................................................................................................................... 174.990,1 stk renovering av bad inntil 4 m2.................................................................................................................................... 184.990,1 stk renovering av bad inntil 5 m2.................................................................................................................................... 199.990,1 stk renovering av bad inntil 6 m2.................................................................................................................................... 209.990,1 stk renovering av bad inntil 7 m2.................................................................................................................................... 219.990,1 stk renovering av bad inntil 8 m2.................................................................................................................................... 229.990,-

Når vi totalrenoverer ditt bad gjør vi det skikkelig. Vi tar
ikke snarveier. Vi river ned det gamle og legger alt nytt av
røropplegg og elektrisk før vi selvfølgelig bygger opp badet i
henhold til gjeldende forskrifter. Alt til avtalt tid og pris.

Vi kommer gjerne hjem til deg på befaring og ser på det
badet som er der i dag, og gjør en vurdering av tilstand og
hva som kan gjøres for å skape drømmebadet.
Dersom du ikke ønsker å benytte deg av noen fastpristilbud,
så lager vi også skreddersydde løsninger som blir tilpasset
dine ønsker og behov. Vi hjelper også med vaskerom og
andre våtrom.

Vi tegner alle våre bad digitalt
i 3D sammen med kunde.

Utstyrsliste
- Alterna Malin møbel med skuffer.
Man kan velge hvit høyglans eller grå matt farge
- Porsgrund Seven D gulvstående toalett,
hurtig avtagbart sete med demping
- 90x90 cm dusjhjørne (dører som kan slås begge veier)
- Alterna blandebatterier og dusjsett
- Fliser til inntil 200,- pr m2
- Ny våtromsvifte
- Nye varmekabler
- Nedsenket gulv i dusjen
- Med mer

ILLUSTRASJONSBILDER

Nå har vi introdusert fastpris for å gjøre det enklere for deg
som kunde! Vi lover å levere god kvalitet. Vi oppgraderer
hele rommet – vegger, gulv og tak.

Tilvalg
1 stk vegghengt WC komplett .................................................................................................................................................. 9.900,990,1 stk ekstra stikkontakt .......................................................................................................................................................................
1 stk tillegg for opplegg til vaskemaskin/tørketrommel .................................................................. 1.990,1 stk 4 stk LED-spotter + dimmer .................................................................................................................................... 8.990,1 stk sparkling/maling av listverk ........................................................................................................................................ 3.490,1 stk sparklet og malt gipstak og listverk .............................................................................................................. 7.990,1 stk nytt vindu ferdig montert (i eksisterende åpning)................................................................... 9.490,1 stk innfelt hylle i flisvegg (inkludert påforing av vegg)............................................................... 9.490,150,1 m2 storformat flis på gulv/vegg (større enn 30x60), pris pr m2.................................
Stålemaljert 160x70 cm badekar inkl. blandebatteri og dusjsett..................................... 12 000,Helstøpt «MyDay» ovalt 158x74 cm badekar inkl. blandebatteri og dusjsett ...... 17 500,Forbehold:
- Eksisterende rør til ventilasjon kan kobles seg på i rommet
- Tilstrekkelig kapasitet på strøm inn til rommet (Ny kurs: 4 490,-)
- Det er ikke mugg, råte, asbest eller liknende
- Dagens romløsning beholdes

Ta gjerne kontakt for mer info:
Butikk
Linnegrøvan 16, 4640 Søgne
Telefon
38 05 15 06
E-post
post@aamodtvvs.no
Åpningstider
		

Mandag til fredag 9-16
Lørdag 9-14

stilte
Ofte smål
spør ksiden
a
- se b

Ofte stilte spørsmål:
Hvordan går vi frem?
Først kommer vi hjem til deg på befaring, der ser vi på eksisterende baderom og legger sammen en plan
på hvordan vi angriper det. Deretter tegner en av våre prosjektledere det opp i 3D og vi tar et møte i
vår butikk der vi går gjennom prosjektet. Her kan man gjøre eventuelle tilvalg og forandringer som man
ønsker.

Hvor lang tid tar det?
Det tar omtrent fire uker fra begynnelse til slutt. Det blir laget fremdriftsplan for alle fagene i hvert enkelt
tilfelle.

Når kan dere begynne?
Vanligvis kan vi begynne i løpet av et par uker, så lenge det ikke er søknadspliktig. Dette avklares
nærmere i hvert enkelt tilfelle.

Må jeg bestille noen håndverkere selv?
Nei, dette gjør vår prosjektleder. Du får et nøkkelferdig bad til avtalt pris og avtalt tid.

Hva gjør dere med søpla?
Vi rydder opp etter oss, og hiver all søppel selv.

Blir det mye støv?
Der det er meisling blir det en del støv. Vi dekker opp etter oss så godt vi kan, men vi anbefaler dere å
fjerne klær, tøy o.l. fra områder i nærheten av der det jobbes, da det samles en del svevestøv i luften, og
dette kan være sjenerende.

Skifter dere ut alt av rør og elektrisk?
Vi skifter ut den delen av avløpene vi kommer til, og skifter rørene til rør i rør. Alt elektrisk utstyr får nytt
opplegg.

Garanterer dere tett bad?
Selvfølgelig.

