NYTT BADRUM FRÅN START
TILL MÅL I 12 STEG
Välkommen till oss på JKS och vårt framgångsrika
koncept, Hemma Hos. Vi är ett auktoriserat och
kvalitetsmedvetet fullserviceföretag som förverkligar
dina drömmar från en kakelplatta till ett komplett
badrum med en kontakt genom hela resan. Genom

1

Planeringsmöte
Vi träffas och planerar arbetet.
När passar det dig att vi
börjar? När vill du att badrummet ska vara klart?

5

Montering av värmeslinga
samt spackling golv
Vi lägger ut eventuell värmeslinga och flytspacklar golvet
med rätt fall och nivå.

9

Montering av inredning
Vi placerar och monterar din
inredning som du valt i vår
butik.

2

Demontering och av VVS
och el samt befintligt
golv- och väggmaterial
Vi rensar allt, slänger och tar
med oss det som ska bytas ut.

6

Spackling och målning
av tak
Vi jämnar, grundar och målar
dina ytor.

10

Inkoppling av VVS & El
Vår rörmokare och elektriker
startar upp ditt badrum.

en tidplan visar vi dig hur arbetet fortlöper och av
vem. Beroende på omfattningen av renoveringen och
materialval (matta eller plattor) kommer ditt badrum
att vara klart inom 4–6 veckor. Detta är beräknat på
ett badrum med 20-25 m2 yta.

3

Dragning av nya el- och
rörledningar
Vi sätter rör, markerar och
drar ut mot avlopp och
förbereder kanalerna för el.

7

Montering av tätskikt
Vi klär badrummet med en
fuktspärr.

11

Montering av lister och
foder
Vår snickare kompletterar och
klär in det sista i ditt badrum.

4

Montering nytt skivmaterial på golv och väggar
Vi klär väggar och golv med
rätt material och bygger
stommen för ditt nya badrum.

8

Montering av kakel eller
matta
Vi går igenom sättningen med
dig så mönster och placering
blir enligt dina önskemål.

12

Slutbesiktning
Vår arbetsledare gör en total
genomgång av ditt badrum
och en slutbesiktning med dig.

JKS ser gärna att ni lämnar in en nyckel som vi kvitterar tillsammans med påskrivna papper som innefattar sättningsinstruktioner och/eller offert på
inredning. Detta på grund av att det är flera yrkesmän som ska vara hos er, så flyter arbetet så bra som möjligt.

