
Mathildebo - indretning af serviceareal     -     Kuben Management           dato: 19.07.2018/tilret.  19.08.2020

Prisoverslag vedr. indretning og ombygning af serviceareal 
Nr. Emne Ekskl. moms

1 Systemlås 
Salto-lås til indgangsdør og toiletdør samt personaleskabe 10.000
Elarbejde for låse samt montering af selve låse 7.000

2 Gulve - eksisterende
Linoleum Forbo Fresco i baner inkl. lev.+mont. (550 kr. pr. m2 x 55 m2) 30.000
Undergulv, fodpaneler, lister mv. 10.000

3 Køkken som HTH (levering og mont.)
Nedrivning af fliser og demontering af køkken inkl. elektriker og VVS'er 15.000
1 kogeplade med 5 blus Electrolux induktionskogeplade HHX850FNK 5.200
2 ovne Gorenje indbygningsovn BOP8647AX + Gorenje mikro kombiovn BCM547S12X 7.500
1 stk. emhætte Witt emhætte WPOS605W 1.400
1 Asko Professional opvaskemaskine DWCBI231W (ændret til 1 opvaskemskine) 8.900
1 stk. lille fryser, 90 liter 4.000
Montering og levering af hvidevarer 2.300
Levering af skabe i køkken inkl. belysning ved underskabe jf. skitse 43.000
Køkkenbordsplade laminat 17.000
Køkkenvask 4.000
Montering af køkkenelementer, højskabe i entre og bad 40.000
Elarbejde: Nye stikkontakter + el for hvidevarer 15.000
VVS-arbejde: Vask, armatur og opvaskemaskiner 6.000
Opmuring af nye fliser inkl. nye hvide slagterfliser 14.000

4 Spise-/opholdsareal 
"at bo" hvide reoler m. 35x35 vitrine overskabe (3 stk. af 35x70 cm/3 stk. af 70x70cm inkl. moms 22.500)  udgår 0
Levering og montering af reoler  udgår 0
Belysning på el-skinner (5 stk. Asteria pendler 7.500/8 stk. Nordlux spot 4.800 + 3m skinner 3.000 kr.) inkl. moms  udgår 0
Elarbejde: montering af lamper og spot   udgår 0
Montering af nye under- og overskabe som køkkenelementerner 15.000

5 Gang
2 stk. højskabe som HTH - aflåselige (1 stk. skab plads til garderobe og støvsuger/1 stk. medicinskab) 7.500

6 Toilet/bad
1 stk. Højskab 50x40 cm 2.500
Levering og montering af 2-3 hvidlakerede hylder i niche over toiletkumme 1.500

7 Havestuen med kontor 
6 stk. persienner som Sega plissé med Verosol screendug (1x 140x160 cm inkl. moms 3.700) 16.500
1 stk. hæve/sænke bord 60 x 90 cm - udgår 0
"at bo" hvide reoler med aflåselige låger (6 stk. af 35x70 cm inkl. moms 15.000 ) 12.000
Levering og montering af reoler 4.000

8 Brystningsvæg mellem køkken og havestue - udgår
Demontering af vindue, dobbeltdør og nedrivning af brystningsvæg inkl. oppudsning og gulvarbejde 0
Opsætning af gipsvægstykke ved afslutning af køkkenelement mod havestue 0

9 Malerbehandling af vægge, fodpaneler mv. - generel finish 50.000

10 Genhusning i pavillon 
Fældning af træ og demontering af gynge - udgår 0
Levering, montering, tilslutning og leje i 2 mdr. kontorpavillon med toilet og tekøkken 20.000
Flytning af inventar fra og til lukket container inkl. leje af flyttekasser mv.  12.000

10a Koordinering ifm. genhusning udgår 15.000

11 Diverse
Diverse afdækninger, støvvægge, rengøring mv. 30.000
Bortskaffelse af byggeaffald mv. 10.000
Skurvogn for håndværkere inkl. strøm og vand 15.000
Afsat til øvrigt elarbejde 15.000
Afsat til øvrig tømrerarbejde 10.000

A Håndværkerudgifter ekskl. Moms 476.300
B Uforudseelige udgifter samt projektændringer undervejs 15% 71.445

I alt overslag ekskl. moms 547.745
Moms 136.936
I alt overslag for udførelse inkl. moms 684.681

Alternative forslag og priser Inkl. moms
Udv. markise som Markiseeksperten (2 markiser a 250 cm bred Inkl. montering) 35.000
Ny plade på eksisterende hæve/sænkebord 1.500
Opgradering til professionelle opvaskemaskiner og bedre ovne 28.000
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