
Installation av toalettstol

från vvsochbad.se

1 700 kr efter ROT

Startavgift på 295 kr tillkommer.

I priset ingår

● Montering av toalett* samt avmontering av den tidigare toaletten.
Fastsättning av toalettstol med silikon alternativt med skruv och plugg.
Anslutning av vatten från befintlig vattenanslutning.

● Arbete och startkostnad
● ROT-admin

Installationsmaterial: våtrumssilikon, wc-ventil, anslutningsslang, skruv & plugg.
Vid behov av övrigt material tillkommer ytterligare kostnad.

*Installation avser produkter med obruten förpackning, ej demo- eller
provprodukter.

Önskas bortforsling tillkommer 499 kr.

Du som kund ansvarar för:

● Anpassat utrymme: toalettstolen passar i det tänkta utrymmet.
● Avstängning av vatten: säkerställ att du har tillgång till vattnets

huvudavstängningsventil.
● Befintligt golvavlopp: ska ha minst 8 cm från centrum till rör eller vägg.

Röranslutning: den nya toaletten måste kunna använda befintlig
röranslutning Vägghängd toalett: om toaletten är en hängande skål, måste
den kunna använda befintliga inbyggda cisterner.

● Anslutning el: Det måste finnas befintliga eluttag på plats om el krävs för
installation.



● Kapning gjutjärnsanslutning: kapning av gjutjärnsanslutning ingår EJ.
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.

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 vvsochbad.se samt utrymmet där bytet ska
utföras.


