PRISEXEMPEL / MÅLERI

Vi skapar
rum för
trivsel.
Miljönären hjälper dig med allt ifrån genomförande
till tips och råd gällande färgsättning och materialval.
Vi gör allt i nära samråd med dig, allt för en snabbare,
smidigare och enklare renovering.
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Vi förverkligar dina idéer
Vi arbetar efter vår egen Hemmamodell. Det ger er bästa möjliga service och säkerställer kvaliteten –
från planering och genomförande till överlämning. Vi arbetar efter fem nyckelord: Bemötande, trygghet,
kvalitet, ekonomi och glädje. Förutom måleri arbetar vi även med kakel och klinker, golvläggning och
fönsterrenovering. Miljönären – en trygg partner inom moderna ytskikt!

PLÅTTAKSRENOVERING
• Hetvattenblästring med
högtrycksaggregat
• Högkvalitativa färgsystem
KAKEL OCH
KLINKER
• Hall
• Kök
• Våtrum
• Badrum
• Tvättstuga mm.

FÖNSTERRENOVERING
• Utbyte av skadat trä
• Omkittning
• Montering av tilläggsruta
• Tätningslister
• Målning in-, ut- och
mellansidor mm.

INVÄNDIG MÅLNING
OCH TAPETSERING
• Väggar
• Tak
• Snickerier
• Trappor
• Våtrum mm.

UTVÄNDIG MÅLNING
• Fasad i alla olika material
• Dörrar
• Foder
• Plåttak
• Fönster
• Sockel mm.

GOLV
• Våtrum,
• Tvättstuga
• Badrum
• Parkett
• Matta
• Golvslipning mm.

Måleri / prisexempel väggar & tak
Vardagsrum

≤ 25 m2

Kök

Sovrum

≤ 18 m2

(INKL. MOMS)

Hall

≤ 12 m2

≤ 10 m2

Arbetskostnad

9 468 kr

Arbetskostnad

5 789 kr

Arbetskostnad

5 696 kr

Arbetskostnad

4 305 kr

Materialkostnad

2 544 kr

Materialkostnad

1 308 kr

Materialkostnad

1 607 kr

Materialkostnad

1 071 kr

ROT-avdrag 30 %

-2 840 kr

ROT-avdrag 30 %

-1 737 kr

ROT-avdrag 30 %

-1 709 kr

ROT-avdrag 30 %

-1 292 kr

Summa att betala:

9 172 kr

Summa att betala:

5 360 kr

Summa att betala:

5 594 kr

Summa att betala:

4 084 kr

Priserna omfattar ommålning av tak och omtapetsering/ommålning väggar samt inkluderar normalt förarbete och material (tapeter standard Borosan/Decorama,
EasyUp-tapeter/kant i kant). Prisexemplen visar priser vid 30% rotavdrag. Revideras rotavdraget förändras exemplen.

AVESTA | BORLÄNGE | FALUN | KARLSTAD | KRISTINEHAMN | LUDVIKA | MORA | RÄTTVIK | ÖREBRO
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