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I forbindelse med den igangværende renovering af vand- og afløbsinstallationer i ejendommen kan 
vores serviceafdeling tilbyde en række ekstraydelser til beboerne 
 
Priser er kompletpriser inkl. montering og inkl. moms 
Toilet til nyt Ifö Sign S-Lås med dobbelt skyl og standardsæde i hård plast  kr. 4.250,- 
Toilet til nyt Ifö Sign P-Lås med dobbelt skyl og standardsæde i hård plast  kr. 4.850,- 
Tillæg for toiletsæde med ”soft-close”  kr. 400,- 
Håndvask til ny Ifö Spira, 40x32 cm inkl. ny lodret afløbsforbindelse    kr. 2.900,- 
Håndvaskbatteri, Alterna Image 1-grebs  kr. 1.200,- 
Håndvaskbatteri med omskifter til brus, Børma 2-grebs  kr. 2.200,- 
Brusebatteri, Alterna Image termostatbatteri  kr. 1.825,- 
Brusesæt med glidestang og håndbruser, Alterna Image  kr. 1.200,- 
Køkkenbatteri, Alterna Image m. L-tud  kr. 1.600,- 
Køkkenbatteri, Altrna Image m. J-tud  kr. 1.600,- 
Waterblock til vaske- eller opvaskemaskine  kr. 1.200,- 
Opsamlingsbakke til vaske- eller opvaskemaskine  kr. 800,- 
Etablering af nyt gulvafløb forberedt til nye vådrumskrav  kr. 6.400,- 
Etablering af ny lodret rørkasse i køkken udført i MDF-plade eller Melamin  kr. 2.800,- 
Etablering af ny vandret rørkasse under loft i køkken udført i MDF-plade  kr. 9.800,- 
 
Showroom 
Vi har lavet et lille showroom på ejendomskontoret Islandsbrygge 23, st., hvor du har mulighed for at 
se nogle eksempler på toiletter, håndvaske og blandingsbatterier som er vist som foto på bagsiden. 
 
Serviceafdelingen 
I serviceafdelingen udføres alle mindre dag til dag opgaver inden for VVS-, tømrer- og murerarbejde. 
Dette omfatter blandt andet hastesager, mindre renoveringer f.eks. enkelte baderum og køkkener 
m.m. 
 
Hvis du overvejer renovering af køkken eller badeværelse, er der ofte en god besparelse og synergi-
effekt i at få foretaget det i forbindelse med den øvrige renovering af ejendommens VVS-installa-
tioner. Vi kommer gerne og giver dig en pris på sådanne arbejder. I forbindelse med disse arbejder er 
det vigtigt at du allerede nu tager kontakt til kommunen vedr. myndighedsbehandling/byggetilladelse. 

        
Rebo A/S Tlf. 32951313 
Vagttelefon Tlf. 27106550 
Mail  Info@rebo.dk 

mailto:Info@rebo.dk


 
 Fotos af produkter  
 

                     
  
Alm. Ifö Sign toilet med S-lås               Alm. Ifö Sign toilet med P-lås     Ifö Spira håndvask 32 x 40 cm 

                                                            
 
Alterna Image Håndvask-batteri       Alterna Image Termostat bpatteri             Alterna Image brusesæt 
 
 
 

                                                        
  
Børma batteri m. omskifter til brus    Alterna Image køkkenbatteri, L-tud     Alterna Iris køkkenbatteri, J-tud
            

                                                     
  
Waterblock til vaske- el. opvaskemaskine   Opsamlingsbakke til vaske- el. opvaskemaskine     Blücher gulvafløb 


