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30 ÅR!



”30 års erfaring og lidenskap 
for !lotte bad.”

Comfortbutikken Skøyen har en 
total produktutstilling på over 500 
kvadratmeter, med alt fra spa-produkter 
til steamdusj, og eget showrom for 
Duravit- og Hansgrohe-produkter. Hos 
oss tre"er du medarbeidere med bred 
fagkunnskap og grundig kjennskap til 
de produktene vi selger. Om du trenger 
et enkeltprodukt, eller om du trenger 
å renovere hele badet, så kan vi hjelpe 
deg med begge deler. Vi har !lisleggere, 
rørleggere, elektrikere og snekkere, alle 
med godkjent fagutdannelse fra Norge. 

Vi er en godkjent våtromsbedrift i 
henhold til Byggebransjens våtromsnorm.
Vi lager baderom i alle prisklasser ut 
fra kundens ønsker, budsjett og behov. 
Det er like viktig at baderommet ser 
innbydende og delikat ut som at det 
fungerer optimalt og er praktisk. 

Kom innom butikken så hjelper vi deg 
med det du trenger hjelp til!



Hva er Comfortbadet?

ComfortBadet slik det fremstår, er komplett 
med alt inventar og er på 6 kvm. En 
totalrenovering fra A#Å, tar normalt 4#5 
uker fra oppstart til ferdigstilling. En rett 
utført renovering krever god planlegging, 
gode fagutdannede håndverkere, god 
prosjektstyring og god produktkunnskap 
for å !inne de rette produktene.

Vi i Comfort Skøyen renoverer ca. 70 bad i 
året og har solid erfaring på området. 

Du som kunde får tilgang til et profesjonelt 
team med alle nødvendige godkjenninger, 
og håndverkere som er fagutdannede i 
sine respiktive fag. Fra januar 2015 gjelder 
nye regler for taksering av bolig, der 
nyrenoverte bad, og kvaliteten i arbeidet, 
inventar og dokumentasjon vil gi utslag i 
verdivurderingen.



AARDAL AS er lokalisert i Årdal Kommune mellom 
vakre Sognefjorden og mektige Jotunheimen. 

Selskapet ble etablert i 1987, med navnet 
Årdal Plast AS, og har over 25 års fartstid i bransjen. 

Dette gjør oss til en trygg leverandør med produkt 
tilpasset markedets utvikling.

Postboks 167, 6882 Øvre Årdal  |  Tlf +47 57 64 85 50
www.aardal-as.no  |  post@aardal-as.no

-la deg inspirere på aardal-as.no
Servanter fra AARDAL

Sanindusa Join montert på benkeplate.

Silestone Balance 120 cm med designben høyre side.

Silestone Elegance 120 cm senter kum i fargen Bianco Zeus.
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MÅLTILPASNINGENS MANGE MULIGHETER.
Mange av modellene i LINC-serien kan tilpasses
til nettopp ditt baderom, og så lenge du 
holder deg innenfor de angitte målene, er 
alt mulig. www.inr-as.no

www.hansgrohe.no



Dansani Calidris & Air
MER ENN FUNKSJONELT DANSK DESIGN

Dansani Calidris er en eksklusiv dansk serie 
baderomsmøbler i snekkerkvalitet. Servanter i small, 
medium og large samt bredt utvalg møbelmoduler 
gir frihet til funksjonell innredning. Og i selskap 
med de nye Dansani AIR dusjvegger antar friheten 
helt nye dimensjoner. Den svevende designlinje 
oser av diskré eleganse, som sammen med solide 
kvalitetskomponenter gjør den daglige bruk til en 
formfullendt fornøyelse.

NYHET 
DANSANI 

DUSJ

Vi velger: 
Kvalitetsfl iser 

fra Flisekompaniet

SKØYEN

60mmx60 mm.indd   1 10/8/2014   9:54:11 AMComfort Skøyen takker alle sine 
samarbeidspartnere!
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