T&M Construction ApS
Vi er en virksomhed som ønsker at opfylde kundens ønsker om et godt stykke
arbejde og sammen med kunden finder de rigtige løsninger til en økonomi som
begge er tilfredse med

Vor Vision:





”Godt solidt håndværk med garanti”
”Håndværker til tiden”
”Vi rydder pænt op efter os ”
”Rimelige priser”

Priserne i eksemplerne skal betragtes som vejledende. Prisen er baseret på vores standard prisliste, og den kan i nogle tilfælde
variere afhængig af eksisterende materialers kvalitet og eksisterende installationers beskaffenhed.

Drømmer du om nyt badeværelse?
½ selvbyg – Væg renovering

1200 kr + moms pr. m2 væg

I laver selv nedrivning og bortskaffelse, og jeg opsætter nye klinker op efter gældende regler.
I køber selv klinker, og jeg leverer alle andre materialer.

½ Selvbyg – Alle installationer i vægge/ gulv bibeholdes 1500 kr + moms pr. m2 gulv+væg
Her banker man selv gulv- og væg klinker ned og jeg opsætter nye klinker efter gældende regler.
I køber selv klinker, og jeg leverer alle andre materialer.
Komplet badeværelse ring for uforpligtende tilbud på tlf 31 45 23 29
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konto i Arbejdernes Landsbank: 5326-0000245265
Telefon: 31 45 23 29

T&M Construction ApS
Udskiftning af fuger i dine facader
Prisen på udkratning af fuger i murværk og efterfølgende opfyldning med
trykket fuge er 400kr + moms pr m2, så på et 110m2 stort hus med en facade på 73m2 er prisen
73m2 facade x 400kr = 29.200kr + moms

Udskiftning af sålbænke
2 pris eksempler på udskiftning af sålbænke under et vindue på 120cm
Udskiftning af sålbænk til skiffer 12x150x1210mm 480 kr + moms
Udskiftning af sålbænk opmuret i rulleskifte 120cm 750 kr + moms

Vandskuring af facader
Vandskuring af facader starter fra 370kr pr. M2 + moms for standart grå.
Facade isolering med 100mm inkl. Slutpuds i hvid 1250kr pr. M2 + moms
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Udskiftning af vinduer og døre
1stk topstyret vindue 1200x1200mm
Pris for komplet udskiftning af vindue 4.040kr + moms

1stk hoveddør med 1 friset fyldning og 1 glas i mål 1000x2150mm
pris for komplet udskiftning af dør 7.115kr + moms

Udskiftning af tag
Pris på et hus på 160m2 med eternit tag med hældning mellem 15-34*
Pris for komplet tag 90.783kr + moms

Pris på et hus på 160m2 med beton tegl med hældning mellem 15-34*
Pris for komplet tag

140.000kr + moms
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Anlægs arbejde
Komplet have anlagt med belægning, granit skærver og højbed, i japansk stil. Minimal vedligeholdelse med granit
skærver og sten belægning (eksklusiv pool).
pris 60.000kr + moms
Før

Efter

Komplet anlagt have inkl. Kørestolsrampe, automatiske døre og japansk have, så der er minimal vedligeholdelse , samt
en terasse med glas afskærmning og en læmur.
Det viste eksempel: Pris 75.000kr + moms
Før

Efter

Før
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Træ-hegn mod nabo

Murstensvæg opmuret mod nabo
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