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WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 

RENOWACJI
ABY UNIKNĄĆ KOSZTOWNYCH I CZASOCHŁONNYCH SZKÓD, RADA 

PRZYGOTOWAŁA TEN DOKUMENT, KTÓRY CHCEMY, ABY WSZYSCY, 

KTÓRZY ODNAWIAJĄ I WSZYSCY RZEMIEŚLNICY, WZIĘLI UDZIAŁ. ABY 

UZYSKAĆ NAJLEPSZĄ MOŻLIWĄ JAKOŚĆ, ZALECAMY ZATRUDNIENIE 

RZEMIEŚLNIKÓW POSIADAJĄCYCH CERTYFIKAT POMIESZCZEŃ 

MOKRYCH I  BĘDĄCYCH CZĘŚCIĄ ORGANIZACJI  BRANŻOWEJ. 

PAMIĘTAJ, ŻE NIEKTÓRE PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONANE PRZEZ 

WYKWALIFIKOWANYCH INSTALATORÓW I WSZYSTKIE PRACE ELEK-

TRYCZNE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE TYLKO PRZEZ UPRAWNIONEGO 

ELEKTRYKA.
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POLSKI



Z biegiem lat, wiele szkód wystąpiło w 
nieruchomości w związku z remontami. Aby 
zarząd mógł mieć kontrolę nad nieruchomością 
i działać prewencyjnie w odniesieniu do wody 
i wentylacji, mieszkańcy muszą zgłaszać zarzą-
dowi planowane remonty łazienek i kuchni.

REMONT ŁAZIENEK I KUCHNI NALEŻY 
ZGŁOSIĆ NA PLANSZĘ

Wszystkie prace w mokrych pomieszczeniach 
muszą być fachowo wykonane, w przeciw-
nym razie ubezpieczenie nie będzie miało 
zastosowania. Wynajmuj wykwalifikowanych 
rzemieślników, najlepiej z certyfikatem po-
mieszczeń mokrych.

PROFESJONALNIE ZROBIONE

Prace elektryczne mogą być wykonywane 
tylko przez uprawnionego elektryka.

PRACE ELEKTRYCZNE

W podłodze w łazience rury wodne na listwie na 
ręczniki są bardzo powierzchowne. Podłoga w 
łazience jest ogólnie cienka, w niektórych 
miejscach cienka jak 1,5 cm. Jeśli konieczne jest 
przesunięcie spustu podłogowego, lub jeśli 
podłoga ma być rzeźbiona z innego powodu, 
należy zachować szczególną ostrożność.

POWIERZCHOWNE RURY W 
PODŁODZE W ŁAZIENCE

Przed rozpoczęciem wiercenia użyj czujnika 
ściennego. Wykrywacz ścienny to przyrząd 
pomiarowy, który wykrywa i pokazuje, gdzie 
kable elektryczne i rury wodne trafiają do ścian. 
Znacznie ułatwi to renowację i zmniejszy 
ryzyko uszkodzenia i wycieku. Stowarzyszenie 
ma wykrywacz ścian, który mieszkańcy mogą 
pożyczyć za darmo (skontaktuj się z zarządem).

DETEKTOR ŚCIANA

Podczas renowacji nie można wbudować 
rur wodnych w ścianę lub schować za płyt-
kami lub podobnymi przedmiotami. Muszą 
być zawsze widoczne. Wynika to z faktu, że 
związek najemcy z właścicielem cierpiał z 
powodu dużej liczby zalania, gdzie źle wyko-
nane rurociągi w związku z renowacją do-
prowadziły do wycieku w ścianach. Jest to 
bardzo kosztowny problem, który powodu-
je, że towarzystwo ubezpieczeniowe ponosi 
wielkie koszty i straty premiowe.

WIDOCZNE TYLKO RURY WODNE
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Wynajmuj wykwalifikowanych rze-
mieślników, najlepiej z certyfikatem 
pomieszczeń mokrych.



Poniedziałek - piątek o godz. 08: 00-18: 00

W innych przypadkach może wystąpić tylko 
cicha praca, np. Tapetowanie i malowanie. Nie 
używaj maszyn ani narzędzi, które powodują 
zakłócenia dźwięków podczas wieczorów i 
weekendów. Ściany domu składają się z be-
tonu, a dźwięk łatwo przechodzi przez wszyst-
kie piętra.

CZASY NA REMONT

Po zakończeniu prac renowacyjnych inspekcja 
powinna zostać przeprowadzona przez SBC 
lub inspektora wyznaczonego / zatwierdzonego 
przez SBC. Inspekcja ta jest opłacana przez 
właściciela lokatora.

INSPEKCJA

Jeśli masz pytania dotyczące renowacji, na 
które nie ma odpowiedzi w tym dokumencie, 
zwróć się do forum. Lepiej poprosić o dodat-
kowy czas, niż to, że zdarza się źle i że firmy 
ubezpieczeniowe są ze sobą powiązane.

Z poważaniem,
Zarząd Brf Jakten

PYTANIA

Śmieci z renowacji, takie jak stare kafelki, farby, 
płyty gipsowo-kartonowe, połamane listwy 
itp., Nie mogą być absolutnie wyrzucane do 
śmietnika lub umieszczane w pomieszczeniu 
recyklingu lub pozostawione na podwórku. To 
osoba, która dokonuje renowacji + rzemieśl-
nik, aby przetransportować materiał budowla-
ny do centrum recyklingu (np. Högsbo ÅVC), 
gdzie można go odpowiednio rozwiązać. Jeśli 
w Brf trafi się gruboziarnisty odpad Pomieszc-
zenie do pokoju łowieckiego lub składowiska 
odpadów musi zostać zapłacone, co będzie 
miało wpływ na pozostałych mieszkańców.

POZOSTAWIONE MATERIAŁY BUDOW-
LANE I PASZE OBJĘTOŚCIOWE

Wentylatory kuchenne w mieszkaniach dzielą ze 
sobą rury wentylacyjne i dlatego ważne jest, aby 
odpowiedni rodzaj wentylatora był instalowany 
podczas renowacji. Jeśli wentylator w kuchni jest 
zbyt mocny, matos i dym papierosowy trafią do 
mieszkania sąsiada. Nie tak zabawne. Dlatego 
należy się upewnić, że okap kuchenny działa z 
tak zwanym ”układem Alliance” lub z filtrem 
węglowym (wentylatory z filtrem węglowym są 
całkowicie wolnostojące i dlatego nie są podłąc-
zone do wentylacji).

TYLKO ZATWIERDZENI FANI KUCHNI

X X
Producenci wentylatorów 
kuchennych Torfors i Franke 
mają fanów Alliance 
zatwierdzonych przez 
stowarzyszenie. Jeśli chcesz 
mieć wentylator kuchenny 
innego producenta, w wenty-
latorze kuchennym, takim jak 
automatyczna przepustnica 
Sirrus KFS 125, musi być 
zainstalowana klapa, która 
współpracuje ze wspólnym 
wentylatorem.

Zakwaterowanie, które ma 
nieodpowiedniego rodzaju 
wentylator, może zostać 
narzucone przez stowarzys-
zenie, aby to zmienić.
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