
Du har drømmen 
      – vi har løsningen

Åpningstider
Man – Ons   10–18
Torsdag       10–20
Fre – Lør      10–15  

Vi har gratis parkering 
og to ladestasjoner.

Bad og Flis Concept Store As
Enebakkveien 304
1188 Oslo

Tlf: 23 38 02 00
post@badogflis.no

Vår adresse       Vår nettside



Hos oss finner du et stort  
utvalg italiensk høykvalitets-
flis i mange ulike formater.

Fordi flisene har egenskaper som at de er 
frostsikre og vedlikeholdsfrie, passer de 
like bra utendørs som på badet og andre 
gulv og veggflater. Se hele vårt sortiment 
på badogflis.no   

& kvalitetUtvalg

Armaturer, dusjhoder,  
designsluk, baderomsmøbler... 

I vår butikk finner du et eksklusivt  
utvalg fra anerkjente produsenter.
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Bytt ut terrassebordene med 
vedlikeholdsfrie fliser og få  
mer tid til det som betyr noe! 

Nyt varmen fra solen og drøm om  
basseng, utekjøkken og alt annet som  
er med på å skape det perfekte ute- 
rommet. Vi bistår med alt fra å tegne  
og planlegge, til eventuell bygge- 
søknad og gjennomføring. 

Uterommet 
      – familiens fristed



Showroom

Trenger du inspirasjon?  
Kom innom vårt Showroom  
på Abildsø der du kan se,  
føle og drømme om ditt  
neste prosjekt.

Våre ansatte hjelper deg med å  
definere dine behov og se alle  
mulighetene som finnes.  
 
Husk at du også kan be om gratis 
befaring hjemme hos deg! 



Et tegnemøte med vår interiørarkitekt 
gir deg en enestående mulighet til å se 
hvordan materialvalg, møblering, tilvalg 
og belysning spiller sammen for å  
skape ditt drømmebad.  

Book time på badogflis.no   

Se drømmen bli virkelighet  
             i vårt 3D-studio

 Vi hjelper deg med 

              drømmeprosjektet

Befaring 
Vi gjør målinger og sørger for  
bildedokumentasjon.

Byggesøknad 
Vi innhenter informasjon i plan- og 
bygningsetaten, og tar hele byggesaken 
frem til ferdigattest.

Tegning og prosjektering    
Book et tegnemøte med arkitekt i vårt 
showroom, og se baderomsdrømmen  
bli virkelighet.

Kontrakt
Vi setter vår stolthet i å være  
nøyaktige og etterrettelige i alle  
ledd av prosjektene vi påtar oss.

Gjennomføring 
Du får en prosjektleder som fast  
kontaktpunkt under hele prosessen. 
Våre kvalitetssystemer sikrer det  
avtalte arbeidet.

FDV. 
Overlevering av FDV-dokumentasjon  
i Boligmappa ved ferdigstillelse.



Enten du drømmer om et bad 
der barna kan få boltre seg i 
vannet, eller om avslappende 
alenetid borte fra hverdagens 
krav – vi har badekaret som 
passer perfekt hjemme hos 
akkurat deg. 

& velværeVannglede
Velger du keramiske fliser fra oss 
kan du være sikker på at du får et 
bærekraftig produkt som er laget 
av helt naturlige råvarer, som har 
lang levetid, som ikke inneholder 
plastikk og som er fullstendig 
resirkulerbart. 

Vi har et sterkt engasjement for miljøet vårt, 
og krever det samme av våre leverandører. 
Derfor har de ulike produsentene forpliktet 
seg til tiltak som blant annet å minimere  
utslipp, 100 % resirkulering av vann,  
gjenbruk av produksjonsrester og  
redusert energiforbruk. 

Et bærekraftig valg


