Välkommen till Nilsson & Co Badrum, Kök och Golv AB.
För att vi ska kunna ge dig en offert, behöver vi några
grundläggande uppgifter. Fyll i förfrågningsunderlaget
och skicka det till vårt företag.

Hur ser badrummet ut idag?
1. Gör en enkel skiss över badrummet i ruta 1 på sida 2. Golvets längd, bredd och yta ska framgå.
Rita in dörröppning, ev. fönster, element, wc, tvättställ, badkar och / eller dusch.

2. Höjd till taket?

Är taket sänkt?

______________

ja

nej

3. Vad för slags ytskikt finns idag på golv, väggar och tak?
________________________________________________________________________

4. Vilken typ av golv finns under ytskiktet?
betongplatta

spånskiva / gipsskiva

5. Vilken typ av väggar finns under ytskiktet?
betong / puts

spånskiva / trä

gipsskiva

6. Vilken typ av rördragningar finns i badrummet?
utanpåliggande

dolda

7. Vilken slags ventilation finns idag? Fungerar den bra eller dåligt?
____________________________________

fungerar bra

fungerar dåligt

8. Hur gammalt är huset? Hur gamla är befintliga avloppsstammar?
________________________________________________________________________

9. Finns någon känd fuktskada?
ja

nej
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Renovering av badrum
1. Önskar ni bibehålla befintlig planlösning?
ja

nej ( Skissa upp den nya planlösningen i ruta 2. )

1. Skissa upp ditt nuvarande badrum i denna ruta

Längd

Längd

2. Skissa upp ditt nya planerade badrum i denna ruta

Bredd

Bredd

2. Vårt företag gör totalrenoveringar och säljer alla produkter när vi renoverar/ eller bygger om.
Du får en offert på ett komplett färdigt badrum med golvvärme, spotlights i tak, handdukstork,
tvättställ med kommod e.t.c. Offerten blir på ca sex sidor och där kommer allt att finnas med
som skall ingå i en offert. Nästa steg blir en individuell offert exakt efter Dina önskemål.

3. Vi gör badrum från standard till lyx. För att vi skall kunna offerera ett badrum så nära önskemålet som möjligt, behöver vi veta hur mycket pengar som budgeteras för renoveringen och
eventuella ombyggnader. Om Du inte vet budget offererar vi en snygg standard som våra
kunder efterfrågar.
________________ kronor

4. Ange när du vill starta renoveringen.

Önskat startdatum: ________________

5. Har du blivit rekommendarad av en kund till oss?

Ja, jag har blivit rekommenderad

Kontaktuppgifter:
Namn: _____________________________

Tel: _________________________________

Adress:____________________________

E-Post:______________________________

____________________________

Objektadress:_________________________
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