KUN EN
EKTE
GARANTI
GIR DEG
TRYGGHET
PÅ BADET!
10 års GARANTI - tett bad
uten tillegg i prisen!

DET ER KUN BADEMILJØ
SOM TILBYR DEG 10 ÅRS
GARANTI - TETT BAD!
Det å bygge nytt, eller totalrehabilitere et bad, er en stor investering.
Da er det trygt å vite at mange av våre Bademiljø-butikker – som de eneste i Norge
– tilbyr deg en garanti for at det nye badet ditt holder tett i 10 år.

EN EKTE GARANTI!
I henhold til “Lov om håndverkstjenester”
har du 5 års reklamasjonsrett på arbeid
utført på badet ditt. Bademiljø består av
dedikerte fagfolk som har spesialisert
seg på bad – derfor tilbyr flere av våre
avdelinger deg dobbelt så lang garanti.
Vår 10 års GARANTI - tett bad gjelder for
konstruksjon og oppbygging av vegger
og gulv i bad og våtrom. Skulle det mot
formodning oppstå lekkasjer i løpet av
10 år, utbedrer vi disse – naturligvis også
eventuelle fuktskader – uten kostnad for

deg innenfor garantiavtalen. Mens “Lov
om håndverkstjenester” pålegger deg
bevisbyrden ved dårlig utført arbeide, vil
Bademiljøs garanti gjelde uansett dersom
rommet ikke holder tett, og du har fulgt
retningslinjene i garantivilkårene.

10 ÅRS GARANTI - TETT
BAD UTEN TILLEGG I
PRISEN!
Ved kjøp av et våtrom med 10 års GARANTI
hos Bademiljø, betaler du ingenting
ekstra for denne tryggheten. Når du
innhenter tilbud fra flere leverandører,
skal du derfor alltid være bevisst på hva
som loves levert i forhold til arbeidets
omfang, kvalitet og pris. Ved bygging av
bad og våtrom er det viktig å vite at
grunnarbeidet kan representere

nærmere 70 % av totalkostnaden. Dette
arbeidet er ofte ikke synlig når rommet
står ferdig, men er helt avgjørende for
tettheten i rommet. Vær også oppmerksom på at den generelle husforsikringen
din kun gjelder ved plutselig oppståtte
skader som for eksempel rørbrudd, og
at sniklekkasjer fra utett membran eller
lignende ikke dekkes.

LA FAGFOLK GJØRE
JOBBEN!
l Norge er det tradisjon for en viss
egeninnsats ved bygging og oppussing
av egen bolig. Når du skal bygge bad
eller våtrom, er det viktig å merke seg at
det er begrensinger for hva ikke-fagfolk
kan gjøre. Og konsekvensene av dårlig
eller mangelfullt arbeide kan bli svært
kostbart.
Dagens krav til utførelse, og ikke minst
dokumentasjon, gjør at du må ha et
forhold til egeninnsats allerede i planleggingen av ditt baderomsprosjekt.
Hos oss får du gode ideer, forslag til
funksjonelle løsninger og selvfølgelig
høyt faglig utført arbeid. Kontakt oss
tidlig i prosessen, så kan vi avklare hva
du kan gjøre selv, og hva du må overlate
til fagfolk.

FÅ DET SKRIFTLIG!
Det er mange som gjerne vil bygge badet
ditt. Blant disse finner du selvsagt seriøse
håndverksbedrifter med riktige kvalifikasjoner. Men dessverre er det også
mange useriøse aktører som sier at de
bygger etter “våtromsnormen” uten å
ha de nødvendige kvalifikasjonene. Du
vil også finne aktører som i strid med
lovverket lokker deg med “garanti” uten å
tilby deg rettigheter utover de som lovens
beskyttelse allerede gir deg. Før du velger
håndverker, be derfor alltid om en skriftlig garanti. Sammenlign gjerne vilkårene
mot Bademiljøs 10 års GARANTI - tett
bad. Og husk, en muntlig garanti er ikke
verdt papiret den er skrevet på!

Garantimanualen er ditt bevis for at
badet eller våtrommet ditt er levert med
10 års GARANTI - tett bad. Manualen
gir deg oversikt over alt det praktiske
rundt bruk og vedlikehold av rommet, og
hjelper deg til å overholde dine forpliktelser i henhold til garantivilkårene.
I tillegg legger vi all dokumentasjonen
i boligmappa.no

GARANTIEN GIS VED
NYBYGG OG TOTALREHABILITERING!
For at vi skal kunne garantere at badet
ditt holder tett i 10 år, må vi naturligvis
bygge rommet fra bunnen av. Derfor gir
vi kun garanti ved nybygg og totalrehabilitering. Garantien gjelder konstruksjon og oppbygging av vegger og gulv.
Vi garanterer med andre ord at rommet
holder tett! Med hensyn til utstyret som
monteres gjelder norsk lov.

GARANTIEN ØKER
VERDIEN PÅ BOLIGEN!
Tilstanden på bad og våtrom er ofte
gjenstand for usikkerhet ved boligkjøp.
Men om du som selger kan vise til at det
f.eks. er 7 års gjenstående garanti for “tett
bad”, har kjøperen trygghet for at det
ikke dukker opp uforutsette utgifter. For
mange boligkjøpere kan en slik
trygghet være tungen på vektskålen!

FULL OVERSIKT OVER
ALL DOKUMENTASJON
For at du skal få enda bedre oversikt over de dokumenterte
arbeidene Bademiljø inngått avtale med boligmappa.no. Dette
er en digital lagrings-plass som samler viktig dokumentasjon
fra offentlige registre, håndverkere og boligeiere. Det betyr at
Bademiljø kan gå inn å registrere alt vi har gjort i forbindelse
med bygging av badet ditt og arkivere all dokumentasjonen på
boligmappa.no. Så slipper du å tenke på det. PS: Vi kan også
legge inn papirer knyttet til serviceoppdrag om du ønsker det.

LA BADEMILJØ
TA HELE JOBBEN!
Vi i Bademiljø har gjort bad til vårt spesialområde. Vi har all den fagkunnskap
og erfaring som skal til for å bygge det nye badet ditt slik du ønsker det.

Et godt resultat er ofte avhengig av at
du bruker tid på å tenke nøye gjennom
hvordan du vil ha badet. Glem heller ikke
at behovene dine kan endre seg i løpet av
badets levetid!

VI HJELPER DEG!
Hos Bademijø er vi alltid parat til å hjelpe
deg. Vi kommer gjerne hjem til deg på en
befaring og gir deg et forslag til løsning.

SNEKKER

MURER

BADEROMDESIGNER
På bademiljø.no finner du vår egen
BaderomDesigner som lar deg planlegge
og designe ditt eget drømmebad.

ELEKTRIKER

FLISLEGGER

MURER

TA DEG TID PÅ BADET!

RØRLEGGER

SNEKKER

Det er mange faktorer som spiller inn
når målet er å bygge et hyggelig og funksjonelt baderom som du skal leve godt
med i mange år. Når du velger å legge
planer sammen med oss i Bademiljø,
kan du være sikker på at alle løsninger
holder godkjent standard og ønsket
kvalitetsnivå. Du vil få gode råd og tips
til funksjonelle løsninger tilpasset dine
behov.

Det fines et utall stilretninger på moderne
baderomsutstyr. Prøv å finne fram til en
stil som du forsøker å gjennomføre. På
den måten sikrer du deg et helhetlig
resultat og unngår et rotete inntrykk.

PROSJEKTLEDER

FLISLEGGER

PLANLEGG BADET DITT
NØYE!

TENK HELHET!

ELEKTRIKER

Bygging av bad/våtrom er et omfattende
prosjekt. For at du skal sove trygt både i,
under og etter byggeperioden, kan
det være en god ide å la Bademiljø ta
totalansvaret. l tillegg til Bademiljøs
10 års GARANTI, får du også en enklere
byggeprosess. Vi gir deg en samlet pris
for hele jobben og én kontaktperson å
forholde deg til i hele byggeperioden. Vi
koordinerer alle håndverkere og sikrer
at arbeidet på badet ditt blir fagmessig
utført. Enklere og tryggere blir det ikke!

PLANLEGG BADET
DITT NØYE
Vi i Bademiljø har forberedt
oss godt for å kunne gi deg
10 års GARANTI - tett bad.
Som de eneste i markedet
tilbyr vi nå en ekte GARANTI
med rettigheter til deg langt
utover det som det stilles
krav til i “Lov om håndverkstjenester”. Og det uten at
det koster deg noe ekstra.
Det er vi stolte av!

Finn ut mer hos din lokale Bademiljøforhandler:

For mer informasjon, og
for å se hvilke av Bademiljø
sine bedrifter som tilbyr
denne GARANTIEN, se
www.bademiljo.no

www.bademiljo.no

