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Køkken
Opvaskemaskine – drypbakke
Opvaskemaskine – waterblock vandsikring
Opvaskemaskine – VA godkendt spulehane – kontra
Vaskemaskine – drypbakke
Vaskemaskine – waterblock vandsikring
Vaskemaskine – VA godkendt spulehane – kontra
Kontrol og afprøvning af køkkenvask og armatur
Vand og afløbsinstallationer generelt
Gasinstallation – brandsikring – skjulte installationer
Gasinstallation - måler installation tjekket
Gasinstallation - afstand mellem komfur og emhætte
Gasinstallation - komfur afprøvet på min og max blus
Skjulte installationer – rørkasser sokkel mm

VVS installationer i køkken - bemærkninger:

ULOVLIGE VVS INSTALLATIONER - SKAL UDBEDRES:

Vandtilgang til vaskemaskine mangler vandsikring - kr. 1.100,00 incl moms
 
Gasmåler installation er ulovlig - der mangler mekanisk samling på gas rør efter gasmåler
Forreste højre blus går ud ved mindste blus  
Alle blus blæser ud når emhætten er i brug og lågen er lukket - der mangler ventilations
huller i skabet så luft kan komme ud - billigst i regningsarbejde

Bad
Kontrol/afprøvet toilet, håndvask, armaturer mm
Kontrol radiator - vandbåren gulvvarme
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Kontrol af vand og afløbsinstallationer generelt
Kontrol af eks gulvafløb
Skjulte installationer - rørkasser

Beboer info - årstal for renovering af eks bad? 
???
VVS installationer i badeværelse - bemærkninger:

Afløb for håndvask mangler omløber og pakning - bør monteres 625,00 incl moms

Øvrige rum/værelser
Radiatorer - stuer - værelser mm
FOTO DOKUMENTATION UPLOADET

VVS SYN UDFØRT AF:
Medarbejder og dato
15/3 2023 Bo Nielsen
Navn: Bo nielsen
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