
PROFILANNONCE

Fra god til bedre VVS

Som moderne VVS installatør favner 
Bedre Bad Albertslund alle installa-
tionsopgaver inden for huset – lige 
fra reparation af wc, rådgivning og 
servicering af douchetoiletter, in-
stallation af BWT blødgøringsanlæg, 
montering af kogende varmtvands-
hane eller afkølet vand med eller 
uden brus, køkken armatur, energi-
optimering, til del- og total renove-
ring af badeværelser. Som totalleve-
randør har kunden kun kontakt til os 
og vi står for, at VVS, tømrer, maler, 
murer, elektriker mv. kommer til i 
rigtig rækkefølge…

2. og 3. VVS generation

Bedre Bad Albertslund dækker over 
familiefi rmaet Larsen & Jørgensen 
VVS, som direktør Sten Jørgensens 
far John Jørgensen var medstifter af 
anno 1972 i Søborg.

Efter en mellemstation i Rødovre 
fl yttede Larsen & Jørgensen VVS i 
1983 til den nuværende placering 
på Herstedvestervej 2, 2620 Alberts-
lund.

Sten Jørgensen overtog fi rmaet ef-
ter sin far i 2011. Han driver i dag 
virksomheden i tæt samarbejde med 
sin bedre halvdel Malene Jørgensen. 
3. generation, sønnen Mikkel, blev i 
2015 udlært VVS montør i fi rmaet og 

har siden kørt som svend.
På hjørnet Roskildevej / Herstedve-

stervej fi nder du et 250 m² stort fl ot 
bad showroom og en inspirerende 
VVS udstilling med mange nye og 
lækre badeværelsesmiljøer. 

Fra butikken er der i dag direkte 

salg af VVS artikler til den enkelte 
forbruger med eller uden VVS in-
stallation. Bestil varer til afhentning 
eller få dem leveret – helt op til dig. 

Høj faglighed

Bedre Bad Albertslund har altid væ-
ret drevet af ”kunden i fokus” og med 

høje standarder for sin service samt 
kvaliteten af det udførte arbejde.

Der benyttes kun faguddannet 
dansk arbejdskraft og efteruddan-
nelse af butikkens personale og sven-
de prioriteres højt i form af faglige 
messer, fyraftensmøder samt skræd-

dersyede kurser. Sten Jørgensen er 
således både certifi ceret vådrumsin-
stallatør og certifi ceret energivejle-
der til både privat og erhverv. Begge 
uddannelser er specialfremstillet i 
tæt samarbejde mellem Bedre Bad 
og Teknologisk Institut. Ligeledes 
sætter vores leverandør os i stævne, 
så vi er opdateret på alle fronter.

Bedre Bad kvalitet

Som medlem af Bedre Bad kæden 
kan Bedre Bad Albertslund tilbyde 
sine kunder VVS løsninger med mar-
kedets mest respekterede brands fra 
udvalgte anderkendte producenter.

Priserne i ”Bedre Løsninger 2019” 
kataloget er således produkt, inklu-
sive levering, montering, arbejdsløn 
og moms. Her fi nder du bl.a. VVS pro-
dukter fra Geberit, Ifö, Grohe, Vola, 
Unidrain og mange fl ere … Du kan 
fi nde brochuren på lj-vvs.dk under 
”brochurer”.

”Dermed får kunderne en reel idé 
om, hvad tingene koster og de kan lave 
et realistisk budget for netop deres 
VVS projekt. I det hele taget sætter vi 
en ære i at opføre os ordentligt og give 
folk en god oplevelse. Udover at udfø-
re et stykke kvalitetsarbejde handler 
det om at gøre rent efter sig og give en 
personlig, nærværende service, så kun-
den måske får lyst til at bruge os igen 
og anbefaler os til andre. Vi samler på 
glade trofaste kunder og med ”mund 
til mund” anbefalinger kommer vi vidt 
omkring i Storkøbenhavn. Renovering 
af et badeværelse forstyrrer dagligda-
gen og dens rutiner for kunden, og 
derfor er det helt afgørende, at der er 
tillid og god kommunikation mellem 
os og kunden,” siger Sten Jørgensen.

Projekt – nyt badeværelse

Når kunderne booker et uforpligtende 
”badtjek”, besøger vores badekspert 
kunden i deres hjemmelige omgivelser, 
lytter til deres ønsker, budget og giver 
ved 1. besøg en overslagspris ved del- 
eller totalrenovering af nyt bad. Takkes 
der nej tak, er dette uden beregning.

Hvis kunden takker ja, udarbejder 
Sten dernæst en realistisk computer-
tegning af det færdige projekt, så man 
rent visuelt kan se sine ”drømme” og 
skræddersyr tilbud med de udvalgte 
VVS produkter. 

Så inviterer vi kunden til en kop kaffe 
og en snak om projektet her på konto-
ret i vores hyggelige køkken. 

Hvis kunden takker nej til projektet, 
betales der for udført arkitektarbejde 
og bad-tegning, hvorimod beløbet bli-
ver fratrukket slutregningen, hvis op-
gaven bliver til ordre. 

Bedre Bad Albertslunds lækre bade-
værelsesløsninger fi nder jævnligt vej til 
Bedre Bads badeværelseskatalog med 
inspiration til de næste, der skal have 
lavet nyt badeværelse

 Så velkommen i vores Bedre Bad ud-
stilling eller på gensyn i jeres hjem. 

Test og vind
Kom gerne ind i vores butik og prøv 
douche WC på kundetoilet.

Familievirksomheden Bedre Bad Albertslund drives af Malene 
og Sten Jørgensen, der er klar til at hjælpe dig med at få dit 
drømmebadeværelse.

På hjørnet af Roskildevej og 
Herstedvestervej finder du 
Bedre Bad Albertslunds 250 
m2 store, flotte bad-showroom 
og en inspirerende VVS udstil-
ling med mange nye og lækre 
badeværelsesmiljøer.

Grohe Rainshower 
Smartcontrol 360 Duo 
brusesystem med 
termostat.

Geberit AquaClean Mera Comfort douchetoilet.

I det hele taget sætter vi en ære 
i at opføre os ordentligt og give 
folk en god oplevelse. Udover at 
udføre et stykke kvalitetsarbejde 
handler det om at gøre rent ef-
ter sig og give en personlig, nær-
værende service

Når kunderne booker et uforpligtende 
”badtjek”, besøger vores badekspert 
kunden i deres hjemmelige omgivelser, 
lytter til deres ønsker, budget og giver 
ved 1. besøg en overslagspris ved del- 
eller totalrenovering af nyt bad. Takkes 

Hvis kunden takker ja, udarbejder 
Sten dernæst en realistisk computer-
tegning af det færdige projekt, så man 

I tre generationer og med 47 års erfaring har familievirksomheden bag Bedre Bad Albertslund leveret 
VVS arbejde af anderkendt kvalitet og med høj service standard lokalt på hele Vestegnen


