
Du har drømmen  
     – vi har løsningen

Overlat 
grunn- 

arbeidet 
til oss



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  
uteromsdrømmen 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 proses-
sen. Våre kvalitetssystemer sikrer 
det avtalte arbeidet.

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

Vi hjelper deg med 
           å gjennomføre    
               drømmeprosjektet

Unike uterom 
      med keramiske fliser

Vedlikeholdsfrie og frostsikre fliser sørger 
for et vakkert, originalt og praktisk gulv  
til ditt drivhus eller utestue.



Før & etter

Vi tilbyr alt innen graving, støping, 
muring, flislegging og belegningsstein 
til ditt prosjekt. 

Vi innhenter også elektriker, 
rørlegger og andre tjenester som  
er nødvendig. 
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Bruk tiden på deg selv 

           – ikke vedlikeholdet
Drømmer du om en vinterhage, 
utestue eller drivhus der du 
kan slappe av, nyte naturen og 
kose deg sammen med de du er 
glad i? 

Da bør du velge keramiske fliser eller 
stein, fremfor treverk eller betonghel-
ler som krever årlig vedlikehold. Våre 
høykvalitetsfliser er frostsikre, vedlike-
holdsfrie og lette å rengjøre. Se utvalget 
vårt på badogflis.no   



Vi tilbyr italiensk høykvalitets-
flis i mange ulike formater. 

Besøk vårt showroom for inspirasjon til 
ditt neste prosjekt, enten du drømmer  
om nytt bad, kjøkken eller uterom. 

Eksperten på italienske fliser 
            – også innendørs



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



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




