
Montering av blandare* samt avmontering och bortforsling av den gamla
blandaren.
Inkoppling av blandare mot befintliga vattenanslutningar 
Arbete och startkostnad
ROT-admin 
Installationsmaterial: våtrumsfog, skruv & plugg. Blandarfäste ingår ej. Vid behov
av övrigt material tillkommer ytterligare kostnad. 

Avstängning av vatten: Säkerställ att du har tillgång till vattnets
huvudavstängningsventil.
Anpassat utrymme: Den nya blandaren skall passa i det tänkta utrymmet. 
Cc-avstånd (dusch- och badkar): Den nya blandaren ska ha samma cc-
avstånd som den befintliga. 
Bortplockat inför påbörjat arbete: se till att det är bortplockat i området där
arbetet ska utföras, annars kan extra timmar tillkomma.
Utbytesinstallation: vid utbytesinstallation skall tidigare montage vara utfört på
ett fackmannamässigt vis.

I priset ingår: 

 
Önskas bortforsling tillkommer 249 kr. Resekostnad ingår upp till 20 km från K-
Rautas varuhus i stad för inköpt produkt, därefter milersättning om 50 kr / mil samt
eventuella parkerings- och färjekostnader. 
 
Du som kund ansvarar för:

Osäker på något av ovan? Fråga din hantverkare i appens chatt efter att du skickat
in din bokning. 

Notera: Pris bekräftas när offert godkänts i Done-appen. Vid godkänd offert sluts
avtal mellan dig och hantverkaren. Fastpriset kan ändras av eventuella
omständigheter i hemmet. Vid förändrat pris avtalats detta med rörmokaren och
godkänns via ny offert i Dones app innan arbete påbörjas.

Skicka bilder på produkt till hantverkaren 
Viktigt för att din hantverkare ska kunna planera installationen såsom att ta med
eventuellt extra installationsmaterial är att du skickar tydliga bilder i appens chatt
på din gamla och nya produkt från K-Rauta samt utrymmet där bytet ska utföras. 

Installation av blandare
från K-Rauta
1 500 kr efter ROT
Startavgift på 295 kr tillkommer.



Har du köpt din produkt i ett av K-Rautas varuhus ska du även ladda upp foto på
ditt kvitto om du ej har gjort detta då du bokade. Skickar du ej detta riskerar du att
hantverkaren missar att ta med sig rätt installationsmaterial och därav behöver
fakturera extra för att köra och köpa material. 
 
Offert på annat arbete från hantverkare? 
För offert på arbete som ej finns för fastpris kan du boka ett gratis videosamtal med
Dones rörmokare, elektriker, golvslipare, målare eller snickare för offert här,

https://www.doneservices.se/k-rauta#boka

