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 köket ut idag?
1. Gör en ritning / skiss över köket i ruta 1 på sida 2. Golvets längd, bredd och yta skall framgå. Rita in dörröppningar, fönster, element, skåp, diskbänk, spis, kyl / frys, ev. diskmaskin och
micro. Ange om det är gasspis.

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 undergolv finns i köket?
betong

spånskiva / trä

5. Vilken typ av väggar finns idag?
betong / puts

spånskiva / trä

gips

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

fungerar bra

fungerar dåligt

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

8. Finns någon känd fuktskada?
ja

nej

Sid 1 (2)
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TEL

08 - 740 80 30

E-POST

office@nilssonbadrum.se

Jägerhorns Väg 15
141 75 Kungens Kurva

Jägerhorns Väg 15
141 75 Kungens Kurva

FAX

08 - 710 37 80

HEMSIDA

www.nilssonbadrum.se

NILSSON & CO

Förfrågningsunderlag för offert

Renovering av kök
1. Önskar ni bibehålla befintlig planlösning?
ja

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

1. Skissa upp ditt nuvarande kök i denna ruta

Längd

Längd

2. Skissa upp ditt nya planerade kök i denna ruta

Bredd

Bredd

2. Beskriv i övrigt hur DU önskar att renoveringen skall utföras. Vill du kanske sänka tak och in
stallera spotbelysning, golvvärme och klinker. Använd gärna baksidan.

Har Du inte haft tid att bestämma allt som skall installeras, behöver Du bara skriva att “totalrenovering önskas”. Du får då en offert på ett komplett färdigt kök från Marbodal och med all
maskinelll utrustning installerad. Offerten blir på ca sex sidor och där kommer allt att finnas
med som skall ingå i en offert.

3. Vi gör kök från standard till lyx. För att vi skall kunna offerera ett kök så nära önskemålet som möjligt, behöver vi veta hur mycket pengar som budgeteras för renoveringen och
eventuella ombyggnader. Ange också när du vill starta renoveringen.
________________ kronor

Önskat startdatum: ________________

Kontaktuppgifter:
Namn: _____________________________

Tel: _________________________________

Adress:____________________________

E-Post:______________________________

____________________________

Objektadress:_________________________
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