“

Her kan dere legge inn
sitater fra fornøyde kunder

“

Plass til
bedriftens
EGET
slagord/
bilde e.l.
OM BEDRIFTEN
Her kan dere skrive informasjon om bedirften:
f. eks. antall ansatte, kompetanse, arbeids
områder dere dekker, yrkesgrupper osv.
Dere velger selv hvor mye tekst dere ønsker
(innenfor sidens begrensning) og om dere
eventuelt vil ha inn flere bilder. Teksten du leser
på denne siden er i overkant av 100 ord.

FARGEVALG

Bakgrunns- og layoutfarger kan endres etter
deres ønske, f.eks til å passe fargepaletten i
bedriftens egen logo.

Plass til deres eget bilde

Logo

Bedriftens

HVORDAN BESTILLE?
Dere må selv stå for tekster, logoer og bilder.
Alle bilder kan byttes ut, samt tekst på denne
siden og baksiden. Bruk bestillingsskjemaet på
GVB-nettsiden, eller send en epost til 
godkjent@ffv.no , så får du informasjon om hva
som må sendes inn og hvordan.
Dere kan også sende inn logoer for andre
dokumenterte godkjenninger dere har, som f. eks:

99 99 99 99
99 99 99 99
post@eksempel.no
www.deresnettsted.no
Gateadresse 123,
XXXX Poststed

F O R D I VÅT R O M S K A L VÆ R E T Ø R R E

GODKJENT VÅTROMSBEDRIFT

Vi har referanser - Spør oss om referanser, så
deler vi gjerne. Vi er trygge på at vi gjør en god
jobb, og vi er ikke redd for at referansene våre
sjekkes.
Vi gir skriftlig tilbud - På bakgrunn av dine
ønsker og eventuell befaring, gir vi et skriftlig pris
tilbud som inneholder pris, oppdragsbeskrivelse,
tidsramme og beskrivelse av kompetanse i
bedriften.
Vi skriver alltid avtale - Vi inngår en skriftlig
avtale/standardkontrakt før arbeidet starter, og
vi avtalefester gjerne også bruken av BVN. Ved
endringer og tilleggsarbeider kontakter vi deg, og
detaljert tilleggsavtale inngås skriftlig.
Vi jobber på lag med deg - Vi har forståelse for
dine ønsker, men vi har også kompetansen til
å foreslå gode tekniske løsninger, dersom det
skulle dukke opp utfordringer.

VIKTIGE AVGJØRELSER KREVER
GODE VALG
Å rehabilitere eller bygge et nytt bad koster mye
penger. Derfor er det viktig å få utført riktig jobb
første gang. Vi tar kompetanse og kvalitet seriøst
i vår bedrift.
Vi har dokumentert kompetanse på våtrom
- Du finner oss i listen over registrerte Godkjente
våtromsbedrifter (GVB) hos Fagrådet for våtrom
på www.ffv.no.
Vi bruker BVN - Vi utfører våtromsarbeid etter
Byggebransjens våtromsnorm, og i de tilfeller vi
fraviker, vil du få beskjed.
RIKTIG JOBB FØRSTE GANG

Vi avslutter oppdraget formelt - Før over
dragelse gjennomfører vi en befaring med deg.
Du får dokumentasjon ved overlevering
- FDV-dokumentasjon leveres etter avtale, så du
har ditt på det tørre ved verdi
fastsetting eller et mulig
fremtidig eierskifte.

RING
99 99 99 99
for befaring
(eksempeltekst)

Hvorfor velge en Godkjent
våtromsbedrift?
Som registrert Godkjent
våtromsbedrift (GVB), har vi gjennomgått kurs og sertifisering i Byggebransjens våtromsnorm (BVN)*.
• Som GVB står vi for kvalitet, kompetanse og seriøsitet, basert på
kunnskap og respekt for faget.
• Som GVB har vi fagkompetanse i
bunnen og spisskometanse gjennom
kursing i BVN.
• Som GVB forplikter vi oss til å ha
abonnement på BVN og holde oss
oppdatert om endringer i normen og
regelverket.

*BVN er et verktøy for planlegging og
bygging av funksjonelle våtrom med god
kvalitet og lang levetid. BVN er utviklet av
SINTEF Community i samarbeid med Fagrådet
for våtrom.

