
 
 
E/F Tønderhus                                                                                                                                                                          Valby den 3.10.2016. 
Borups Alle 233-249 
2400 København NV 
 
Vedr. Udskiftning af vinduer & døre. 
Jeg har hermed den glæde, at fremsende dette tilbud ifølge aftale. 
Tilbuddet er udarbejdet på baggrund af aftale samt besigtigelse på adressen. 
Tilbuddet er omfattet af Byg Garanti. 
 
Tilbuddet indeholder følgende: 
Levering og montering af 3 stk. koblet vinduer & 2 stk. koblet terrassedøre fra vinduer fra Frovin vinduer og døre. 
På overnævnte adresse. Elementerne er renhvid ral 9010 indvendigt & udvendigt.   
Bortkørsel af affald er inkluderet i tilbuddet. 
Der er inkluderet lift og rullestillads i tilbuddet. 
Se tegninger fra Frovin tilbud nummer 173441. 
 
Montering af elementerne: 
Demontering af gamle elementer. 
Elementerne monteres med 3 til 4 stk. karmskruer i hver side af karmen. 
Der monteres en drypnæse i toppen og bunden af elementet, denne udføres i zink og bukkes specielt til E/F Tønderhus.  
Elementerne isoleres med 2 x 50 mm isolering og afsluttes med en mørtel fuge blandet med fehår i. 
Der afsluttes indvendigt med en hvis forkants liste 5x33mm i hvid. 
 
Priser på elementer: 
Pos 1.      10.780,50.- + moms  
Pos 2.        5.118,00.- + moms 
Pos 3.        5.849,00.- + moms  
Pos 4.      17.067,00.- + moms 
Pos 5.      16.888,00.- + moms 
 
Ved køb af elementer uden montering inkl. opmåling tillægges 1.500,00.- + moms  
Ved køb af vinduer under kr. 10.000.- + moms tillægges leverings omkostninger kr. 500.- + moms  
 
Priser på montering af vinduer og døre. 
1 stk. vindue eller dør. inkl. alt montering og afgifter til affald.  3.600.- + moms pr. stk. 
Pris eksempel, ved køb til en hel lejlighed, inkl. alt montering og afgifter til affald.  2.900.- + moms pr. stk. 
 
Priser på lift og rulle stillads: 
Fra St -1 sal. Leje inkl. opstilling af rulle stillads. 2.100,00.- + moms pr. uge. 
Fra 1 sal til 17 meter Leje af lift pr. dag 3.500,00.- + moms pr. dag  
Kørsel af lift fra og tilbage 2.450,00.- + moms   
 
Tilbuddet er gældende i hele 2016. 
 
Håber dette lever op til jeres forventninger, og se frem til at hører fra jer. 
 
Med venlig hilsen  
 
Christian Overgaard 
Projektleder 
 
Tilbuddet indeholder ikke andet arbejde end der er beskrevet i dette tilbud. 
Der tages forbehold for murværk, kabler igennem gamle elementer. 
Der er ikke inkluderet maler arbejde. 
Alle priser er vejledende og kan kun fastlægges efter opmåling af hver tilbud. 
Tilbuddet er omfattet af Dansk Byggeris standartforbehold. 
Alt arbejde udføres efter AB92. 
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