
På följande sidor fyller ni i all den information vi behöver för att Vi skall kunna rita upp Ert badrum 
och räkna fram kostnaden.  

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 – fnns det 
frågor ni inte kan svara på så ser vi till att ta reda på det innan vi sätter igång med renoveringen. 

Nu börjar det roliga!



Ange i cm

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

Dörr inkl. foder bredd: ................. sitter........................ från vägg........    Höjd dörr:.................... . 

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

  Lägenhet    Hus

   

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

 

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 snedta

*Placering av golvbrunn, avlopp till vask, toalett, bidé, element, han
väggen till mitten på toaletten, vasken/inredningen. 

önster, pelare, klackar, dörr. (Skriv även ut höjden)  

*Var finns belysningen? Tak, vägg eller bådadera? 

                             
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

                            
                              
                              
                              

                              
                              
                              
                              
                              
                             
 
 

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: __________ 
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Takhöjd: ...............................
 

Mått dörr:  

 E: ............................  F: ..........................  G: .........................  H: ....................................



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

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


