BAÐHERBERGI
Kynningarblað Baðlínan, Múrbúðin, Ísleifur Jónsson og baðherbergishönnun.
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Heildarlausn fyrir
baðherbergið!
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Komum til þín, skoðum
aðstæður og förum yfir allar
útfærslur og möguleika.
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Teiknum upp nýja baðherbergið.
Gefum þér upp kostnaðaráætlun fyrir alla verkþætti.
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Þú heimsækir Baðlínuna
og færð tilboð í flísar, tæki,
spegla, lýsingu og allar þær vörur
sem þarf fyrir nýja baðherbergið.
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Setjum upp með þér tímaáætlun fyrir verkið.
Mætum með öll aðföng á
staðinn, verjum umhverfið,

fjarlægjum eftir niðurrif og
vinnum verkið á vandaðan máta.
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Einn tengiliður sér um alla
umsjón verksins.
Skilum af okkur nýju og stórglæsilegu baðherbergi.

VIRÐISAUKASKATTURINN GREIDDUR AÐ FULLU!
■ Alþingi samþykkti 2010 lög um að endurgreiða mætti allan
virðisaukaskatt (100%) af vinnu á byggingarstað, bæði við
nýsmíði, viðhald á íbúðarhúsnæði og sumarhúsum.
■ Nú hefur Alþingi samþykkt framlengingu á heimildinni
og gildir hún til 31. desember 2014.

Hjá Baðlínunni
eru sérhæfð
teymi fagmanna fyrir
alla verkþætti sem snúa
að baðherberginu, allt
frá niðurrifi til
fullnaðarfrágangs.

Við sjáum um allt
fyrir þig!
Bæjarlind 4 / 201 Kópavogur /
S: 571 1515 / www.badlinan.is

2

Baðherbergi

KYNNING − AUGLÝSING

LAUGARDAGUR 8. FEBRÚAR 2014

Stóran hluta
ævinnar á baðinu
Samkvæmt óstaðfestum heimildum eyðir meðalmaðurinn einu og
hálfu ári af ævi sinni við margs konar athafnir á baðherberginu.
Baðherbergi eru þar af leiðandi ómissandi hluti af híbýlum manna.
Margir vilja hafa þessi herbergi þægilega hönnuð og hlutlaus að öllu
leyti. Aftur á móti fara sumir aðra leið og gera baðherbergin mjög
sérstök og jafnvel þannig að þeir sem koma þar inn verða steini lostnir.

Þetta röndótta baðherbergi gæti mögulega haft
þau áhrif á fólk að það verði ringlað. Kannski ekki
hentugt miðað við þær athafnir sem þar fara fram.

Eiganda þessa baðherbergis fannst það góð
hugmynd að hafa gólfið úr gleri þar sem baðherbergið er staðsett beint yfir lyftugöngum uppi á
fimmtándu hæð. Lofthræddir eiga væntanlega í
vandræðum með að athafna sig á þessu baðherbergi.

Útsýnið úr þessu baðkari er ekki slæmt.

MYND/GETTY

Þetta baðherbergi er rúmgott og klassískt. Birtan flæðir inn Baðherbergi með rómantísku ívafi. Það er ábyggilega kósí
að liggja í heitu baði umvafinn tjöldum.
um stóran gluggann.

Lítill heitur pottur á miðju gólfi setur mikinn svip á
þetta baðherbergi. Það er eflaust mjög gott að stinga
fótunum þarna ofan í eftir langan dag.
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