Badeværelse 2018
Murerarbejde
Fjerne fliser fra vægge samt banke pudslag væk (betongulv)
Evt. banke gulv op til nuværende håndvaskafløb, hvis ikke man kan tilkoble det eksisterende
Nedtagning af murstensvæg og oplægning af HE100B (Ingeniørtegninger forefindes)
Lave rørkasse på delvis synlig faldstamme
Puds reparation af vægge (nogle er lidt skæve)
Støbe nyt gulv og slidlag med fornuftigt fald til afløb
Vådrumssikring af hele rummet
Opsætning af 10 x 20 cm (ca. 20m2) hvide blanke fliser i halvforbandt på vægge I højde 240cm.
Ligge gulv 5 x 15 mellemgrå/beton mosaik (ca.4m2) på gulv med pæn overgang til dør, afløb og
rundt om vandrør (evt. rosetter?)
Fuge fliser i passende farver (3mm fuge)
VVS
Fjerne gamle vandrør i badeværelset og køkken.
Flytte tilkobling til foreningens vandforsyning i knæhøjde op under loftet som senere sænkes
Lave ny forgrening af PEXrør til håndvask, toilet og vaskemaskine, køkkenvask og opvaskemaskine,
så det er muligt at tilkoble hvidevarer mv. (køkkenrenovation skal starte efter)
Montering af håndvask og armatur og vandlås med skjult afløb i gipsvæg og
Tilkobling af spildevand fra badeværelsesvask til hovedafløb i badeværelsesgulvet
Ny 15x15 afløbsramme og rist fra Blücher
Montering af nilhane i væggen og nyt toilet
Tømrer
Fjerne gammel indgangsdør i soveværelse og lukke med skelet af vådrumsgips mod toilet, og
spånplader isolering, normal gips mod soveværelse.
Bygge væg mod køkken hvor der skal løbe strøm og vask skal sidde (så vand og afløb inde i) med
vådrumsgips mod toilet, isolering, spånplader og normal gips.
Fjerne gammel skjult dørhul mod soveværelset og lukke med skelet af vådrumsgips mod toilet,

isolering og spånplader, normal gips mod soveværelse.
Der skæres nyt dørhul mod fordelingsgang og denne væg beklædes med vådrumsgips
Endevæg mod fordelingsgang dækkes i vådrumsgips
Sænket loft med inspektionslem til vandforsyning og måler (Indbygningspots)
Montering af Swedoor Compact 03 62,5mm dør + karm er med og betalt i et andet tilbud.
Elektriker
Tilkoble LED 3-4 loftspots i sænket loft
Montere stikkontakt til lys og strømstik med jord ved siden af vask ved døren
Ny strøm er allerede trukket til formålet, det skal flyttes til ny væg
Maler
Male sænket loft hvidt med vådrumsmaling
Male vindue med vådrumsmaling
Male vandrør hvide med metal/vådrumsmaling
Fliser: Hvide blanke
http://www.mosaikhjornet.dk/shop/fliser-og-klinker/10x20-tr-ghiaccio/
Gulv: (afløb 15x15)
http://www.mosaikhjornet.dk/shop/beton/5x5-30x30-malta-graa/
Øvrige:
Alle synlige flexslanger bør være rustfrie (toilet, vask)
Vi opsætter selv spejl, hylder, holder til toiletpapir, brusestang mv.
Vi ønsker ikke hjørnelister i metal

