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Ordrenr.:     
943-3581.1 

Vedr.:   
Renovering af køkken 

 

Bemærkninger: 

Iht. tilbud 0031722.1 

WS-arbejde: 
Ændring/ tilpasning af skjult vvs- og afløbsinstallation til brugsvand, afløb og opvaskemaskine. 
Demontering/ fjernelse af radiator. 
Afblænding af til- og afgange vedr. brugsvand, afløb og fjernvarme. 
Frakobling af opvaskemaskine, køkkenarmatur og håndvask. 
Etablering af termostatstyret gulvvarmesystem tilsluttet fjernvarmenettet. *) 
Tilslutning af indbygget rustfri stålvask. 
Montering og tilslutning af 1 stk. nyt køkkenarmatur. 
Tilslutning af nuværende opvaskemaskine. 
*) Det forudsættes, at der er tilstrækkelig fri plads, til etableringen, (som skal være min. 100 mm fra  
   nuværende gulvniveau til fast underliggende betonklaplag).  
 
EL-arbejde: 
Ændring/ tilpasning af skjult elinstallation til køleskab, kogesektion, ovn, emhætte samt belysning. 
Montering og tilslutning af køleskab, kogesektion, ovn, emhætte samt 3 stk. spots under overskabene. 
Indbygning/ montering af 4 stk. LED-spots i loftet. 
Montering af 5 stk. synlige Fuga dobbelt-stikdåser. 
Montering af stikdåser til køleskab, emhætte og µ-ovn. 
Montering af lampeudtag. 
Montering af komfurudtag til henh. vis ovn og kogesektion. 

 
Murerarbejde: 
Nedtagning af nuværende vægfliser samt afretning af samme vægge. 
Isolering af gulvarealet afsluttet med Lecanet. 
Udstøbning af varmeledende betonlag på hele gulvarealet. 
Lægning af gulvklinker i nærmere aftalt størrelse og udseende afsluttet med ca. 6 cm vaskekant. **) 
**) Prisen er sat til 150,- kr. inkl. moms. 

 
Tømrerarbejde: 
Nedtagning og bortkørsel af alt nuværende køkkeninventar. 
Nedtagning af nuværende loftsbeklædning. 
Fjernelse af gulvbelægning, strøer samt evt. isolering. 
Klargøring af rummet. 
Opsætning af ludbehandlede glatte loftrustikbrædder. 
Etablering af sokler til høj- og underskabene. 
Montering af diverse køkkenmoduler iht. vedlagt dokumentation. 
Montering af køkkenbordsplader, som er vist på vedlagte dokumentation. 
Indbygning af kogesektion. 
 
Malerarbejde: 
De blottede vægge sandspartles og beklædes med glasfilt. 
Samtlige blottede vægge males med vaskbar plastmaling i lys farve. 
Træværket males, hvor det skønnes nødvendigt, og der slutmales efter endt montage af inventaret. 
 


