


Om oss
Vi utfører alle typer rørleggertjenester, og er 
også totalleverandør av komplette bad og 
våtrom. La oss hjelpe deg med installasjon 
av varmepumper, gulvvarme, vanlig utstyrs-
montering og serviceoppdrag. 

Når du har tegnet drømmebadet ditt på 
vår hjemmeside og ønsker priser både på 
produkter og bygging, eller du ønsker hjelp til 
planleggingen, kan du kontakte våre fagfolk 
i butikken. Vi kan også komme hjem til deg 
for befaring og en grundigere vurdering av 
hvilke tiltak som er nødvendige for at dere 
kan få drømmebadet realisert.
Vi har alle nødvendige offentlige 
godkjenninger for å utføre total-
rehabiliteringer. Vi er også godkjent for å 
kunne søke kommunen om ombygging/
rehabilitering av bad. En søknad som er 
pålagt etter de nye forskriftene knyttet til 
bad og våtrom.
Du kan dermed stole på at våre ansatte både 
kjenner til og utfører alt arbeid i tråd med 
gjeldende forskrifter. Alltid!

Vi utfører alt av tradisjonelt rørleggerarbeid, 
fra enkle serviceoppdrag som reparasjon av 
blandebatterier og utskifting av varmtvanns-
bereder til hele boligprosjekter med 
eventuelt gulvvarmeanlegg, varmepumper 
og andre miljø og energibesparende 
løsninger.





Bad og våtrom
Vi har spesialisert oss på alle former for 
oppussingsoppgaver på bad- og våtrom, 
alt fra utskifting av utstyr til totalrenovering/
bygging av komplette bad. I sistnevnte 
tilfeller kan vi påta oss hele prosjektleder-
oppgaven, slik at vi koordinerer alle 
håndverkere som involveres i en slik prosess. 
Det vil spare deg for masse tid, samt sikre 
en optimal fremdrift uten unødig stans 
underveis. 

Varmepumper / vannbåren varme
Vi kan nå tilby en rekke produkter og 
løsninger fra ulike leverandører som bidrar 
til bedre energiutnyttelse og betydelige 
lavere fyringsutgifter i fremtiden.
La vår ekspert gjøre beregninger på hvor 
mye du kan spare i fremtiden.

Hytte og fritidsboliger
Vi har spesialisert oss på ulike løsninger 
knyttet til ferie- og fritidsboliger. 
Dette gjelder både knyttet til vann og avløp, 
samt ulike tekniske toalettløsninger. 
Vi kan både gi råd om valg av løsninger, 
samt planlegging og installasjon av 
komplette fritidspakker.
Det kan lønne seg å ta kontakt med våre 
fagfolk før man velger løsning. 
Vi har erfaringen som trengs.



Besøk oss
I vår butikk vil du til enhver tid finne 
eksempler på innredningsprodukter fra 
våre utvalgte kvalitetsleverandører, samt 
gode tilbud på utstilte varer til både bad 
og våtrom.
Våre medarbeidere bidrar gjerne med råd 
og veiledning knyttet til modernisering, 
oppussing eller bygging av nye bad. 
Vi har lang erfaring fra denne type oppdrag 
og besitter egne planleggingsverktøy 
tilpasset de fleste utfordringer.

Spør oss gjerne!  

Vi er klare til å ta i mot deg når som helst.



WWW.SVEDBERGS.NO

Normark for praktiske og trivelige bad

www.normark.no

Ditt kvalitets
sete kjøper 
du fra 
Normark



KVALITET OG DESIGN
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