DET KOMPLETTA ALTERNATIVET
IDÉ

DESIGN

KVALITET

FÄRGSÄTTNING

BYGGNATION

In
ne
hå
ll

Sidan 3: Två hantverkare
Sidan 4: Showroom
Sidan 6: Kök
Sidan 16: Badrum
Sidan 22: Tvättstuga
Sidan 28: Byggavdelningen
Sidan 29: Att tänka på inför er renovering
Sidan 30: Referensobjekt
Sidan 34: Golv
Sidan 36: Kontaktuppgifter

2

Två hantverkare delar en företagsidé
Vi hade en gemensam företagsvision och startade DN Bygg & Inredning som ett
handelsbolag år 2001. Våren 2003 öppnade vi en butik på Hantverkargatan 86, den
var öppen på helgerna och där såldes och ritades köken, som vi monterade under
veckorna. I slutet av året kunde vi anställa en inredare, vilket genererade större
efterfrågan och två snickare anställdes.
År 2005 ombildades företaget till DN Bygg & Inredning AB och det tog fart med
försäljning av både kök och tvättstugor. Lokalen blev för liten, vi ﬂyttade till S:t
Eriksgatan 19 och fortsatte att växa. Våren 2012 ﬂyttade vi återigen till större lokaler
med ett nyrenoverat showroom och kontor på S:t Eriksgatan 24. Vid slutet av år 2012
var omsättningen 25 miljoner, vi hade 18 anställda och vi fortsätter växa.

Era önskemål i fokus
Målsättningen har alltid varit att leverera
produkter enligt våra kunders önskemål och
att alltid hålla tidsplanen. Under åren som
gått har DN Bygg uppskattningsvis klarat att
hålla utsatta byggtider till ungefär 95%, vilket
är mycket värt för såväl beställare som
företaget. I de fall förseningar förekommit
har det oftast berott på tilläggsbeställningar.
Idag säljer och renoverar vi ca 50 kök och
40 badrum per år, för oss är det viktigare
med kvalitet än med kvantitet. Kanske har
ni sett våra bilar som åker mellan jobb runt
om i Stockholm. Vi är stolta över våra
kunniga hantverkare som med skicklighet
utför sitt arbete.
Dick & Niklas
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Byggföretag med fullservice
Högt kvalitetstänk
Från idé till totalt färdigställande
Inredning, arbete eller både och – ni väljer
Öppet showroom 6 dagar i veckan
Kunniga inredare till er hjälp i planering och val
Punktliga hantverkare, tydliga anbud och tidsplaner
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Vår butik med showroom på S:t Eriksgatan 24
Inspireras av en av Stockholms finaste kök- och badrumsutställningar.
Vi har med omsorg gjort genomtänkta materialval. Ni kan finna prover på
bänkskivor, luckor, blandare i alla smaker och prisgrupper.
Kom förbi och berätta vad vi kan göra för er.

Låt våra funktionella

proffsmaskiner
sköta tvätten!

✔ Enkelt
✔ Energisnålt
✔ Funktionellt

www.miele-professional.se
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Bomankök lucka Kristall i en grå kulör. Granit från Stonesystems,
Nero assluto antik. Gasspis från Bertazzoni. Övriga vitvaror från
Miele. Diskho Franke. Blandare Atrio från Grohe. Kakel Biselado
från Centro. Infälld luckmodell utan blindlist tillåter full volymbredd i lådor och skåp.

Från förfrågan till färdigt kök
Vi är återförsäljare av svensktillverkade Bomankök, vilka präglas av högkvalitativa snickerier. Kräver er bostad
flexibla lösningar tillverkar vi stommarna i exakt de mått som passar era förutsättningar. Träluckorna är massiva och kan fås i flera olika träslag. Övriga luckor är i målad mdf, och kan fås i valfri NCS-kulör. Vi är helt
övertygade om att ni kan hitta en lucka ni tycker om i Bomanköks sortiment. Det finns något för varje smak,
oavsett om man önskar en klassisk lucka med mycket speglar och spröjs, eller om man önskar en mer avskalad modern lucka. Skulle ni mot förmodan inte hitta något ni vill ha, kan vi ofta ordna det ändå.

Vi är en Miele-studio och tillhör därmed en utvald
skara återförsäljare som får saluföra Mieles
inbyggnadsprodukter. Önskar ni vitvaror från andra
leverantörer, kan vi erbjuda ett flertal märken.
Hos oss på DN Bygg får ni hjälp med hela renoveringen av ert kök. Processen börjar med att våra
inredningsplanerare utifrån era önskemål ritar upp
ert drömkök i vårt ritprogram. Vi ombesörjer samtliga arbeten i anslutning till er köksrenovering så att
ni bara behöver anlita en enda entreprenör.
Givetvis kan ni även köpa endast köksinredning,
vitvaror, bänkskivor m.m. av oss utan att nyttja
våra byggtjänster.
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Så här går det till när ni
köper ett kök hos oss:
Boka tid eller kom förbi med en
enkel ritning, där viktiga mått
framgår. Våra inredningsplanerare vägleder er, går
igenom er ritning och era önskemål. Tillsammans väljer ni
luckor, bänkskivor, blandare och
annat som ska hamna på
offerten.
Ni får sedan ett utkast på hur ert
nya kök kan komma att se ut.
Beroende på hur mycket justeringar ni vill göra kan det bli
några vändor med ritningar. När
ni är nöjda, sammanställs en
offert på köksinredningen för
påskrift.
Vill ni ha hjälp med själva renoveringsarbetet, kommer vi hem för
en bedömning och lämnar sedan
ett anbud på färdigställandet av
det kök ni, tillsammans med oss,
tagit fram. Vi passar då på att
kontrollmäta köket efter synbara
förutsättningar.

Tänk på detta när ni mäter ert kök:
1. Takhöjd.
2. Centrumavstånd (CC-mått) till avlopp samt inkommande
vatten.
3. Mått golv till fönster.
4. Dolda gasledningar eller dylikt bakom gamla snickerier?
5. Finns det någon radiator, fönsterbänk eller liknande?
6. Centrumavstånd till ventilationen.
7. Vilken typ av köksfläkt kan ni använda? Kontrollera med er
bostadsrättsförening .
8. Ange åt vilka håll fönster & dörrar öppnas.
9. Ta mått fram till fönster och dörrfoder.

Intra-gruppen är ledande i Skandinavien inom
diskbänkar, minikök och sanitetsprodukter i
rostfritt stål. Intra är en del av Teka Industrial
S.A, som är en av världens ledande producenter
av diskbänkar och vitvaror, med fabriker och
säljkontor över hela världen.

Intra Mölntorp AB SE-734 93 Kolbäck | +46 (0)220 400 61 | info@intra-teka.com | www.intra-teka.com
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Detaljerna gör helheten
Bomankök Allmoge ask, täckmålad vit 35
med överfalsad lucka. Bänkskiva i matt
Carraramarmor från Stonesystems kombineras med en porslinsho från Franke. Vitvarorna
kommer från Miele. Köksblandare och diskmaskinsavstängning från Nivito. Beslag,
belysning och popup eluttag kommer från
BeslagDesign.

Även insidan räknas. Detta
kök har massiva stommar i
askfanerad furulamell.
Smålådorna är i massiv ek
och lådsidor på bänkskåpsutdragen i rostfritt.
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Fråga oss om smarta lösningar!

SVERIGES STÖRSTA TILLVERKARE AV

BÄNKSKIVOR I STEN
Det personliga köket

www.stonesystems.se
NATURSTEN
by STONE SYSTEMS
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Bomankök lucka Stil i kulör vit 35 med målade grepplister på bänkskåpen. Specialritat väggskåp med lucka Safir i massiv valnöt med pushfunktion. Vitvarorna i köket
kommer från Husqvarna Uniq förutom vinkylen Cava som kommer från Kitchenline.
Bänkskiva från Stonesystems i komposit, Silestone Cemento spa leather touch, 20
mm. Brolösning i massiv amerikansk valnöt från Lechner. 60 mm i framkant, 30 mm
övrigt. Planlimmad diskho, Quadra 700 F, från Intra. Köksblandare Grohe Essence.
Stänkskydd kitchenfront från Enamello, ljusgrå.

Inredaren tipsar!
Jobba med kontraster – skapa ett mer levande
kök. Våga kombinera olika material och kulörer.
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Bänkskivor
Natursten, komposit, rostfri, massivt trä eller laminat – det finns många val att ta ställning till när det kommer till just
kökets bänkskiva. Nedan kan ni läsa lite om de vanligaste alternativen. Observera att olika tillverkare kan ha andra
förutsättningar och information om sina material. Nedanstående information avser ett urval från våra respektive
leverantörer.

Natursten

Natursten är för många det självklara valet av bänkskiva. De typer av natursten som främst används som bänkskivor
i kök är granitlika stentyper, som innefattar granit, gnejs, diabas, syenit, gabbro, kvartsit m.fl. Dessa stentyper tål sura
rengöringsmedel, kemikalier och mekanisk påverkan och har därmed ett användningsområde i köket. Många
fastnar för marmor eller kalksten tack vare dess skönhet. Dessa material är känsliga för syror, som kan ge etsningar
och märken i stenen, och kräver därmed en stor medvetenhet samt skötsel. Natursten kan fås i flera kantprofiler och
ytbearbetningar. Den vanligaste bearbetningen är blank, därefter matt yta. Det finns även möjlighet att välja
läderyta, samt antik yta. Den blanka ytan är den som kräver minst underhåll och skötsel.

Kvartskomposit

Kvartskomposit består till 94% av naturlig kvarts, vilket är ett mycket hårt material med hög motståndskraft mot syror.
Fördelarna med en bänkskiva i kvartskomposit är att det går att få i många olika färger och utföranden, den är
fläcktålig, tålig mot repor och stötar. Den går att få i längre skivor än natursten. Utöver den vanliga blanka ytan finns
Volcanoyta och den lite mer skötsel- och underhållskrävande Leather-Touchytan.

Massivt trä

Många kunder väljer att ha en bänkskiva i massivt trä. Det går att få i flertalet träslag, olika tjocklek och ytbehandlingar. En Fördel med träskivor är att de ger ett naturligt uttryck och ofta upplevs som lite varmare än t.ex. stenmaterial. Nackdelen med trämaterial är att det inte får vara utsatt för vatten eller värme, vilket ställer krav på kökets
användare. Det finns dock ytbehandling i form av t.ex. hårdvaxolja som gör att bänken blir mer tålig. Fler väljer
även att ha massivt trä i delar av köket, men en heltäckande rostfri diskbänk där det är mest risk för vatten.
Montering av ho kan göras på följande sätt i massivt trä:
1. Nedfälld. Innebär att man sågar ett hål i skivan och lägger ner hon i hålet så att den vilar ovanpå bänkskivan.
Fördel är att håltagning kan göras på plats av hantverkaren och därmed underlättar om man i förväg har haft svårt
att få fram ett exakt centrummått för håltagning. Viktigt är att den som monterar är noggrann med tätning efter
håltagning så att ändträet inte kommer i kontakt med vatten, samt att man får en kant som försvårar rengöring.
2. Undermonterad. Innebär att vasken redan på fabriken monteras i underkant på träet. Detta medför att man lätt
kan torka av sin bänkskiva och få ner skräpet i vasken. Detta är det vanligaste alternativet idag.

Laminat

Laminat har under många år varit ett självklart alternativ för många då ytan är tålig och lätt att rengöra. Laminat är
en spånskiva som är belagd med ett tunt skikt laminat. När man väljer att använda sig av laminat, får man börja
med att fundera på om man vill ha en dekor som är en imitation av ett material, t.ex. trä eller sten, eller om man vill
ha ett helt annat mönster eller kanske en enkelfärgad skiva. Det finns många olika kantlister och dekorer att välja
bland.
Montering av ho kan göras på följande sätt i laminatskivor:
1. Nedfälld. Innebär att man sågar ett hål i skivan och lägger ner hon i hålet så att den vilar ovanpå bänkskivan.
Fördel är att håltagning kan göras på plats av hantverkaren, vilket underlättar om man i förväg har haft svårt att få
fram ett exakt centrummått för håltagning. Viktigt är att den som monterar är noggrann med tätning efter håltagning, samt att man får en kant som försvårar rengöring.
2. Undermonterad. Innebär att vasken redan på fabriken monteras mellan spånskivan och laminatet. Detta medför
att man lätt kan torka av sin bänkskiva och få ner skräpet i vasken. Detta är det vanligaste alternativet idag.

Rostfri

Nu för tiden är den rostfria bänkskivan inte endast praktisk, den går även att utforma efter personliga önskemål när
det kommer till kantprofiler, hoar, djup, höjd m.m. Fördelarna med det rostfria valet är att hon är integrerad med
övriga bänkskivan, vilket underlättar rengöring, samt att den är tålig mot vatten och värme. Nackdelen är att det
lätt blir repigt vid användning.

Monteringssätt hoar och hällar i natursten och kvartskomposit

Nedfälld ho

Planmonterad ho

Soft flush ho

Underfräst ho

Underlimmad ho

Planmonterad häll

Nedfälld häll
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Låt er inspireras!
Personalkök med stil inspirerad av
New York. Bomankök i en kombination av luckorna Strikt vit 35
och Strikt svart ek. Bänkskiva med
integrerad ho i Silesotne från
Stonesystems i utförande magenta.
Vitvaror från Bosch. Köksblandare
med utdragbar pip för handnisch
från Grohe. Avfallskvarn från Intra.
Kakel från Centro.

Bomankök lucka Stil med målad svart
grepplist nedtill. Överskåp i lucka Stram
med list i rostfritt. Luckorna i köket är i
massivt trä och i utförande svart ek.
Vitvaror från Siemens. Bänkskiva och
stänkskydd i rostfritt stål från Franke,
måttbeställda. Nivito blandare Rythm i
svart för att matcha köket.

Överraska med
oväntade detaljer
för ett personligare
kök.
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Bomans kvalitetskök och vår hantverksskicklighet gör att vi kan utnyttja alla
möjligheter i kundernas kök, vi lämnar
ingenting åt slumpen.”
Kristoffer, snickare på DN Bygg

Premium 1689
Uniq

www.beslagdesign.se

13

Kö
k

Målade luckor
Bomankök tillverkar luckor i mdf som är målade i standardfärgerna vit, benvit, creme, grå, grön,
cappuccino och gul, samtliga i glans 40. Vit finns även i en softvariant med glans 20. Möjlighet finns
att få lucka i valfri kulör på NCS-skalan. Samtliga luckmodeller nedan kan fås i önskad kulör.

Allmoge basic

Allmoge classic

Allmoge line

Kristal basic

Opal basic

Luckorna finns
i följande
standardfärger:
Grön

Grå

Rubin basic

Rubin classic

Rubin line

Cappuccino

Krylbo

Gul

Creme

Bruten vit

Vit
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Safir

Strikt

Stram

Stil

Rembo

Högbo

Arkad

Åsbo

Rutbo

Massiva träluckor
Träluckorna är massiva och ni kan välja mellan många olika träslag och ytbehandlingar; lackad, oljad,
laserad eller täckmålad. Beroende på hur höga väggskåp ni vill ha går det att få flera speglar på en lucka.
Då kan man exempelvis ha vitrin i övre spegeln.

Profil
ek natur

Allmoge
björk natur

Profil smaragd
ask vitlasyr

Allmoge smaragd
körsbärs natur

Diamant
ek natur

Ytbehandlingar:
Natur -– klarlack glans 25
Natur soft – lack glans 10
Vitlasyr
Täckmålad – glans 40
Täckmålad soft – glans 20
Svartbetsad
Antiklasyr
Honung
Opal
ask täckmålad soft

Rubin
al natur soft

Safir
ek natur

Stil
ek natur

Spröjs- och vitrinluckor utförande
Det finns fyra typer av glas att välja på: klarglas, frostat,
maskinantikt samt fluss gothic. Välj mellan vitrin över hela luckan,
spröjs eller lucka med dubbla speglar med spröjs eller krysspröjs
upptill.

Dubbla speglar
med spröjs

Dubbla speglar
med krysspröjs

Spröjs

Vitrin
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Färdigt badrum

Från förfrågan till färdigt badrum
Få tryggheten i att anlita ett enda företag till er badrumsrenovering. Hos oss kan ni köpa ett färdigt badrum.
Vi ger er ett anbud på renoveringen och en offert på inredningen ni önskar till ert badrum. Vi visar er ett fint
sortiment av kakel att välja bland.
Vi bygger givetvis ert badrum efter gällande branschregler från Byggkeramiska rådet och lämnar 5 års
garanti på byggjobbet. Ni får garanti på inredning och material enligt respektive leverantörs aktuella garantitid. Vi utför ca 50 badrumsrenoveringar per år och vet hur de ska utföras. Vi håller oss givetvis uppdaterade
på de nya krav och regler som ständigt förändras. Vi är anslutna till Säker vatten, vilket ställer höga krav på
oss som företag. Efter slutförd renovering får ni ett kvalitetsdokument utfärdat av vår plattsättare. Vissa
moment, t.ex. putsarbeten, plattsättning och målning, utförs av våra underentreprenörer som vi har ett
långvarigt och gott samarbete med. Vi fyller i egenkontroller under arbetets gång för att säkerställa
kvaliteten i varje moment.

Ritning
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Visualisering

Så här går det till!
När ni planerar att renovera ert badrum är det många saker att tänka på och ta ställning till. Linda och
Birgitta, våra inredare, ger här några konkreta tips som kan hjälpa er en bit på vägen. Om ni bor i en bostadsrätt kan det vara bra att höra efter vad de har för regelverk kring en renovering.
1. Första mötet sker ofta i vårt showroom där vi går
igenom ritningar, inredning och materialval.
Relationen till er som kund är viktig för oss, precis
som det slutresultat vi gemensamt skall uppnå.
2. Design och funktion skräddarsys efter er och ert
liv därhemma. Vi tittar på belysning och färgsättning.
3. Därefter får ni en offert på inredningen och ett
anbud på arbetet.
4. Efter påskrift från er beställer vi sedan inredningen och vi kommer överens om datum för
byggstart.
5. Vi sammanställer och samordnar sedan projektet och arbetet på plats samt hanterar samtliga
leveranser av inredning, kakel m.m.
6. Vid överlämnandet görs en besiktning och
tillsammans med slutfakturan erhåller ni ett
Säker Vattencertiﬁkat samt ett Kvalitetsdokument enligt Byggkeramikrådets
Branschregler för våtrum.
Birgitta & Linda

Vår passion är att skapa en enkel och
bekväm dag för våra kunder i bygg- och
fordonsbranschen. Vi erbjuder
mervärdestjänster och kvalitetsprodukter
till konkurrenskraftiga priser!

www.berner.se
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Unika badrum
för unika människor

Hur ska ni använda badrummet? Låt era behov
styra hur badrummet ska se ut. Gillar ni långa
bad så ska naturligtvis badkaret ha en central
plats. Är ni många kan det vara avgörande att
ha en effektiv disponering av ytorna och flera
handfat. Ska badrummet vara en lugn oas eller
en lyxig retreat?
Rätt material och bra hantverkare är den bästa
vägen till ert nya badrum. Ni behöver inte vända
er någon annanstans när idén ska förverkligas, vi
är specialister på att bygga drömbadrum.
DN Bygg & Inredning färdigställer varje år
många unika badrum i Stockholm med omnejd.
Badrum utformade efter ägarnas egna önskemål och förutsättningar.

Vi ser till att
du är rätt försäkrad.
Ring oss på 08-562 834 00.
The besT of Nordic
baThroom crafTsmaNship
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En vägghängd
toalett gör det
lättare att
städa!

Med textilier
är det lätt att byta
färg och stil i ert
badrum.

Låt er inspireras!

Våra inredare är duktiga på mycket mer än
badrum och kök. De hjälper dig gärna med
inredningskonsultation, färgsättning och
ljussättning. Kontakta oss och berätta vad
du skulle vilja ha hjälp med. Vi tar fram en
inredningsplan som passar just dig.

Rätt belysning gör
stor skillnad, ta
hjälp av våra
inredare!

MCKH GIPSPUTS AB
Fasadrenovering, rivning, gipsputs m.m.
Bergsliden 6, 165 72 Hässelby • 08-760 12 19 • Mobil: 070-495 33 74 • ismail.kavak@swipnet.se • www.mckh.se
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Från förfrågan till färdig tvättstuga
Vi har fått förtroendet från många bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att renovera deras tvättstugor.
Vi är auktoriserade återförsäljare av Mieles professionella tvättprogram. Utöver deras hela sortiment av
tvättmaskiner, torktumlare och övrig tvättutrustning, erbjuder vi helhetslösningar med installation och renovering av hela er tvättstuga. Vi utför arbetet på generalentreprenad, d.v.s. ni anlitar endast ett företag. Önskar
ni endast en uppfräschning av tvättstugan, kan vi även ordna med det. Vi är behjälpliga med att dimensionera tvättstugan efter era behov. Vid dimensioneringen tas bl.a. hänsyn till:
- Antal lägenheter
- Antal tvättpass per dag
- Fördelning mellan hängtorkning/torktumling o.s.v. Vi är anslutna till ID-06, vilket ger bostadsrättsmedlemmarna en trygghet genom att kunna identifiera oss som arbetar. Vi arbetar efter ABT06.
När det kommer till utbyte av tvättutrustning, går förfrågan oftast till så att kunden kontaktar oss och meddelar vad man har för maskiner och att man önskar byta ut dessa. Efter ett samtal baserat på era önskemål,
förutsättningar och förväntningar, kan vi oftast offerera ett utbyte såväl maskinellt som arbetsmässigt utan att
besöka den aktuella tvättstugan. Reservationer kommer att skrivas in i anbudet, bland annat i form av att
utrustningen kopplas in på befintlig el, vatten, avlopp och ventilation om ni inte också vill få sådant arbete
utfört samtidigt. Förfrågningar på utbytesmaskiner brukar komma in på allt ifrån 1–20 maskiner.
För de lite större jobben, där det skall utföras mycket
arbete, brukar vi vilja komma ut och titta på lokalen där
tvättstugan är belägen. Vi går tillsammans igenom era
önskemål, och vi kan med vår gedigna erfarenhet leda er
genom de olika beslut som skall fattas. Det är bra om ni i
förväg har kunnat ta fram ritningar på lokalens ytor så kan
vi förbereda oss om vi finner det nödvändigt. Därefter
sammanställer vi en offert innehållande arbetet som skall
utföras, med förslag på maskinell utrustning. Har ni behov
av att renovera ett badrum eller wc i anslutning till er
tvättstuga, kan vi offerera det samtidigt. Vi renoverar
många badrum per år, vilket ni kan läsa mer om i denna
broschyr.
Bilderna på denna samt nästa sida visar en tvättstuga vi
byggt om åt en bostadsrättsförening i Bromma.
För att göra något annorlunda i tvättstugan valde vi att
föreslå en fondvägg i fotokakel. De gröna bladen
tillsammans med den behagligt gröna kulören på
väggarna livar upp tvättstugan och skapar en ombonad
och fräsch känsla i en annars ganska steril miljö.
Föreningen vågade anta vårt förslag mycket beroende på
våra visualiseringar av tvättstugan.
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Arbete pågår

El och vatten är förberett med prydliga
dragningar. Vi har aktuella behörigheter inom
respektive arbetsområde vi utför och när det
kommer till rörarbeten har vi valt att ansluta oss till
Säker Vatten. Det ställer höga krav på oss som
företag. Efter färdigt arbete lämnar vi ett intyg på
säker vatteninstallation.

BILD TEXT

Elektrikerna installerar belysning. Givetvis
följer vi tillverkarens rekommendationer på
installationer, varför det är viktigt att läsa
igenom instruktionerna.

Ibland är det mycket underarbete
som behöver utföras. I de anbud vi
lämnar framgår det klart och tydligt
vad som ingår och vad vi åtar oss
att göra.
Maskinerna har kommit på plats och
ventilation har dragits fram. Efter att
samtliga anslutningar gjorts och
inkoppling skett, provkörs maskinerna och ett protokoll upprättas.
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Det är viktigt
att dimensionera
ventilation och avlopp
efter tvättstugans utformning.
Vi kan hjälpa er så att ni får
en tvättstuga med bra
förhållanden.

Här kan ni se två olika tvättstugor vi har renoverat. I den ena har
bostadsrättsföreningen valt klinker i varma toner som har lagts i
rutmönster för att skapa ett hemtrevligt uttryck. I den andra tvättstugan har man valt ett tidlöst grått golv vilket är det val som de
flesta gör idag.
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Kvalitet – in i minsta detalj
Mieles ledstjärna har alltid varit ”Immer besser” (alltid bättre). Det är något
som grundarna för det tyska företaget slog fast redan vid starten 1899.
Drygt hundra år senare är Miele en av Europas största tillverkare av
professionell tvätt- och torkutrustning. Det är resultatet av en konsekvent
satsning på hög kvalitet och innovativa produkter.
För att säkerställa kvaliteten tillverkar Miele alla sina maskiner – och
även de flesta ingående komponenter – i egna fabriker. Som ett led i
sin kvalitetsstrategi har de också beslutat att aldrig flytta produktionsbasen av sina produkter till något lågprisland. Därför kan kunderna
även i fortsättning vara säkra på att en proffstvättmaskin från Miele
är konstruerad och utvecklad för att hålla minst 30.000 driftstimmar.
Därmed undviks onödiga driftstopp och inga utökade garantier för
exempelvis lagerhaverier behövs.
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Vi hjälper er att ta fram ett bra
beslutsunderlag
Vi på Miele Professional hjälper er gärna med att
ta fram olika typer av underlag som kan hjälpa er
i beslutsprocessen. Det kan vara en Pay-Off- eller
lönsamhetskalkyl. Eller kanske vill ni ha en ritning
som underlättar planeringen av flödet i tvättstugan?
Att skapa en energieffektiv tvättstuga ger långsiktiga värden både för miljön och för ekonomin i
er bostadsrättsförening. Ofta blir driftskostnaden
så mycket lägre att investeringen i den nya tvättutrustningen har betalat igen sig på 4-5 års sikt.
Det vi kan hjälpa er med är:

✔

Inventering av befintlig tvättstuga

✔

Pay-Off-kalkyl

✔

Lönsamhetskalkyl

✔

3D-ritning på tvättstugan

Vi inventerar er beﬁntliga tvättstuga. Ger förslag
på ny tvättutrustning för en effektiv och energisnål
tvättstuga.

Vi gör en komplett Pay-Off-kalkyl som tar hänsyn
till alla kostnader som t ex investering, ﬁnansiering,
driften och eventuella avskrivningar.

Vi tar fram en lönsamhetskalkyl där vi jämför kostnaderna (drift + investering) på beﬁntlig tvättutrustning i jämförelse med en ny från Miele Professional.
Vi gör en 3D-ritning på tvättstugan så att vi kan planera hur maskinerna ska placeras för bästa ﬂöde.

Exempel på pronikter från Miele Professionel
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Tvättmaskin PW 6065 Vario

Torktumlare PT 7136 Vario

Varmmangel HM 16-83

Torkskåp TS 1120 E

• Kapacitet 6.5 kg

• Kapacitet 6,5 kg

• Valsbredd 830 mm

• Kapacitet 6 kg

• Skontrumma

• Skontrumma

• Steglös hastighet 2-4.5 m/min

• Isolerade dörrar och väggar

• Centrifugering 1400 rpm / 526 G

• Frånluftstorktumlare

• Aramid© valsbeklädnad

• Anslutning till värmeväxlare möjligt

• Programstyrning ProﬁtronicL Vario
med snabbvalsknappar

• Programstyrning ProﬁtronicL Vario
med snabbvalsknappar

• Automatisk fuktavkänning och
recirkulation

Unik skontrumma

ger skonsam behandling
Mieles tvättmaskiner och torktumlare har alla Mieles
patenterade skontrumma. Skontrummans lätt välvda,
bikakemönstrade form, i kombination med liten diameter
på hålen, gör att tvätten glider på en vattenfilm. Den skonsamma behandlingen ger bättre tvättresultat och minskar
slitaget på tvätten.

• Hålen i trumman är så små att det är

omöjligt för BH-byglar och spikar att komma
igenom, vilket annars kan skada element och
fastna i avloppet med kostsamma driftstopp som följd.

• Patenterad skontrumma ger tvätten en skonsam
behandling och minskar slitaget.

Sivert Christoffersson, du är teknisk förvaltare för bostadsrättsföreningarna
Norrby och Brickbandet i Bromma, varför har du valt DN Bygg &
Inredning när ni renoverat tvättstugorna?
– Er offert var den som var mest attraktiv utifrån våra krav och kriterier.
Dessutom var det så att när andra såg problem såg ni möjligheter och
det tilltalar mig. Redan från början har projekten flutit okomplicerat, ni
har givit oss olika ritningar att rösta mellan och tvättstugorna stog färdiga
inom utsatt tid.
Vilka krav och kriterier var det ni hade satt upp i styrelsen?
– Förutom att vi ville ha kvalitetsmaskiner från Miele, så upprättade vi en
kravspecifikation på hur vår samarbetspartner skulle vara.
•
•
•
•
•
•

Rimligt pris
Bra samarbetsförmåga
Lätt att nå
Hög kvalitet och noggrannhet på utfört arbete
Bra garantier
Att bygget blir klart i tid

Fungerar tvättstugorna som ni tänkt er idag?
– Ja, och de boende har uttalat sig positivt sedan första dagen. Vi är så
nöjda att vi varmt rekommenderar DN Bygg & Inredning till andra
bostadsrättsföreningar. Ja faktiskt skulle jag inte rekommendera någon
annan!
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By
gg
Vår byggverksamhet omfattar såväl helhetslösningar som
mindre jobb. Vi arbetar åt privatpersoner, fastighetsägare,
företag, bostadsrättsföreningar samt i vissa fall som underentreprenör åt andra byggföretag. Vi utför alla slags
renoveringar, ombyggnader och tillbyggnader.
Vi har underentreprenörer i form av glasmästare, golvslipare,
målare, plattsättare, putsare, konstruktör, fukttekniker, städare.
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Att tänka på inför er renovering
På denna sida har vi sammanställt vad vi tycker är viktigt att tänka på inför val av byggföretag när man ska
renovera.
Anlita ett företag som har ansvarsförsäkring.
Kontrollera företagets ekonomi, t.ex. hos Skatteverket samt hos Kronofogden.
Kontrollera företagets historik (konkurser, betalningsanmärkningar m.m.).
Se till att företaget är godkänt för F-skatt.
Kontrollera att företaget har behörighet i de jobb de tänker utföra, alternativt att deras
underentreprenörer har behörighet (el, plattsättning, Säker vatten).
Om det är viktigt för er att motverka svart arbetskraft och att veta vem som är hos er och arbetar, kan
ni kontrollera om företaget arbetar utifrån ID06, samt om de använder märkta arbetskläder och firmabilar.
Om ni själva inte har blivit rekommenderade byggaren av någon, be om referenser på tidigare
liknande arbeten. Då kan ni ringa upp och höra vad kunden tyckt om såväl resultat som kontakt
under arbetets gång.
Tänk igenom om det är av vikt för er att byggföretaget har en fysisk plats ni kan besöka. Är det ok
för er att endast ha ett mobiltelefonnummer som möjlig kontaktväg, eller vill ni ha mer konkreta
uppgifter i form av ett kontor som ni kan besöka 6 dagar i veckan, och nå såväl via fast telefoni,
mail samt givetvis mobilnummer?
Be om ett tydligt skriftligt anbud där det framgår om företaget arbetar efter ABT 06, eller dylikt,
förväntad byggtid, pris. Viktigast av allt – vad är det som ska göras/ ingå? Läs noga. Ta gärna in
anbud/offerter från ett par, tre olika företag. Se till att jämföra dessa korrekt och stirra er inte blinda
på priset. Vad ingår, vilken trygghet får ni hos de olika företagen?
Klargör ansvarsgränser. Det är viktigt att ha klart för sig i förväg vad som förväntas av vilken part. Ska
ni som kund ha presterat något innan byggföretaget kommer – se till att veta vad som förväntas av
er så att ni har uppfyllt er del.
Fråga vid minsta tveksamhet om bygganbudet. Är det något ni inte förstår så måste ni be om ett
förtydligande. För företaget är det vardagsmat, men det är inte lätt för privatpersoner att kunna allt
fackspråk.
Känslan ska vara rätt när ni väljer byggföretag. Tänk på att ni ska kommunicera med varandra och
föra en dialog under arbetets gång. Välj ett byggföretag som ni känner för.
Tänk på att eventuellt material ni köper in själv ej ingår i den garanti som byggföretaget åtar sig. Det
är ni som ansvarar för att allt material finns på plats samt i rätt mängd och vid rätt tillfälle. Saknas det
material när det ska användas debiteras kunden antingen tiden det tar för byggföretaget att handla
det som saknas, eller så debiteras ställtid.
Om ni anlitar flera företag som sköter olika delar av en renovering, tänk på att de olika företagen inte
automatiskt samordnar sina respektive arbeten. Det är ni som beställare som ansvarar för att helheten i
arbetet blir bra. Tänk på att det ena företaget kan ha rätt att debitera er ställtid om de inte kommer
fram och kan utföra sitt arbete i planerad tidsram på grund av att ett av de andra företagen blivit
försenade. Det krävs även en hel del kompetens inom respektive områden för att veta att
man som beställare fått med samtliga arbetsmoment i sin förfrågan till respektive yrkesgrupp. Låter ni
istället ett företag som utför arbetet på generalentreprenad utföra jobbet enligt ett färdigt anbud, håller
de i helheten och samtliga eventuella underentreprenörer
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Höga krav och stark personlighet

Vi fick förmånen att utföra renoveringen av nedgångna lokaler i ett vackert hus på söder åt Salomonsson Agency, efter
kundens specifika önskemål. Stora delar av sexrumslägenheten kläddes med måttanpassade bokhyllor av stommar från
Bomankök med kantprofiler. Allt målades sedan på plats för en
exklusiv och gedigen känsla. Totalt bar vi upp 5 ton bokhyllor!
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New Yorkinspirerad vindsvåning

I centrala Stockholm finns det många fina, gamla hus med spännande
vindsvåningar med stor potential. Här visar vi en av dem som vi varsamt
totalrenoverat, samtidigt som vissa fina, gamla originaldetaljer behållits.
Ägarna ville ha en bekväm och modern bostad som andades personlighet – med plats för både vardag och fest!
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Parkett

Forshaga parkett är Svanenmärkt och miljövänlig. Parketten ﬁnns i sex
olika träslag och olika ytbehandlingar. Golvet har en hög kvalitet och
en god passform, vilket gör att skarvarna efter läggning är minimala.
Ytskiktet är reptåligt och har lång livslängd.
Olika ytskikt ﬁnns i följande val:
LACKAT
Tåligt & lättstädat, passar i torra utrymmen. Kan slipas om tre till fyra
gånger.
MATTLACKAT
Som ovan, men ger utseende av ett oljat golv.
VIT MATTLACKAT
Ger utseendet av ett oljat golv.
Vitpigmenteringen försvinner vid
omslipning varför ny vitlasering
måste ske före lackning.
RÖKT LACKAT
Ger en mörk karaktär. Slipbart upp
till tre gånger. Viss färgskillnad sker
då.
NATUROLJAD
Rustikt utseende p.g.a. infärgning i
svart, slipning och oljning med
pigment.
OBEHANDLAD EK
Helt obehandlad, slipad med
slippapper.

Kakel och klinker

Väggar och golv med keramiska plattor är i princip underhållsfria. Ytskikt av keramiska plattor har mycket lång livslängd och normalt krävs
endast regelbunden städning och avtorkning vid spill. Exempel på
keramiska plattor är:
•
•
•
•
•

Kakel
Klinker
Granitkeramik
Mosaik
Terracottaplattor

I vårt showroom ﬁnns prover på olika kakel och klinker och vi har ett
nära samarbete med bl.a. med Centro Kakel & Klinker, och hänvisar
gärna våra kunder till deras showroom.
Vi har även goda kontakter med ett antal exklusiva leverantörer i
Europa som t.ex. kan leverera det ﬁna marrakechkaklet.

Kakel & klinker i Stockholm
sedan 1968 centro.se

www.dnbygg.se
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel.
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