VINTERTILBUD
FRA VESTEGNENS VINDUER A/S

HOS VESTEGNENS VINDUER HAR VI SKIFTET VINDUERNE
I 400 HUSE SOM DIT – VIL DU OGSÅ OPGRADERE DIT HUS?
Netop nu får du et særligt vintertilbud på de vinduer, der passer helt
perfekt til dit hus. Nye træ/alu-vinduer kræver minimalt vedligehold
og du skal ikke tænke på at male!
Husk, at du kan trække 12.500 kr. fra i skat i håndværkerfradrag, når du benytter dig af tilbuddene i denne brochure.

Særligt
tilbud til dig,
som bor i et
terrassehus

Ny VELFAC facade på 1. sal
VELFAC Edge
Pris KUN kr. 42.500,inkl. montering og moms.

10 ÅRS
GARANTI

Ny VELFAC stuefacade med skydedør		
VELFAC Edge
Pris KUN kr. 39.500,inkl. montering og moms.

TOTALLØSNING: VINDUER - MONTERING - FINANSIERING
Få glæde af dine nye vinduer allerede denne sommer med en totalløsning:
Grundig rådgivning • Levering og montering af vinduer og døre • attraktiv finansiering
- og du skal ikke gøre andet end at glæde dig til resultatet.
Tilbuddene gælder til den 30. april 2020.
Vinterrabat: Bestil inden d. 31. marts og få yderligere kr. 1000,- i rabat per facade!
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DESIGNVINDUER

Projektnr.

Projektnavn

Vor ref.

– DE FLOTTESTE VINDUER TIL DIT TERRASSEHUS
Luk lyset ind
Giv dit bolig et moderne og tidløst udtryk med de dansk designede VELFAC
vinduer i træ/alu. Vinduerne har smalle rammer og lukker mere dagslys ind i
dit hjem. Vinduerne kræver kun minimal vedligeholdelse og skal aldrig males.
Vælg mellem VELFAC Edge med 2-lags lavenergi termorude eller
VELFAC 200 ENERGY med 3-lags A-mærket energirude.
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Hele indgangssiden
VELFAC Edge:
kr. 35.000,4 stk. sidehængte vinduer og
1 stk. topstyret vindue.
Ny hoveddør med satin-glas og
3-punktslås med VELFAC greb,
rosetter og cylinder/vrider.
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5 vinduer alene
Hoveddør alene

Hele indgangssiden
Tillæg ved 3-lags lavenergiruder:
VELFAC 200 Energy kr. 5.000,-

1
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10 ÅRS
GARANTI

kr. 25.000,kr. 12.500,-

tside at vælge en
Du har også mulighed Oufor
facade løsning med VELFAC Ribo træ

Hele indgangssiden
VELFAC Ribo træ

kr. 32.000,-

Facade 1. sal.
VELFAC Ribo træ:
kr. 39.000,og udvendigt. 2-lags lavenergi termorudeVEL
ogFAC A/S · Bygholm Søpark 23 · 8700 Horsens · Danmark · Tlf. 70 110 200 · Fax 70 110 201 · E-mai salg@VEL
5 års garanti.
Facade i stuen m. dobbelt terrassedør
VELFAC Ribo træ:
kr. 34.000,-

AlFærdigmalet
le opstalter er kernetræ
set udefrai samme farve indvendigt

l:

Finansiering af dine nye vinduer og døre
Lån fx kr. 50.000 rentefrit i 5 år
Månedlig ydelse

933 kr.

Nominel årlig rente i %

0%

Løbetid

60 mdr. (5 år)

ÅOP

4,6%

Samlede kreditomkostninger

5.980 kr.

Samlet tilbagebetaling
55.980 kr.
Der er 14 dages fortrydelsesret.
Lånet tilbydes i samarbejde med Resurs Bank.

Den vigtige rådgivning
Skarpt sollys? Ekstra sikkerhed?
Mulighed for at pudse vinduet
indefra? Du har mange muligheder
for tilpasning af dine vinduer.
Der er selvfølgelig også mulighed
for andre dørtyper.
Vestegnens Vinduer rådgiver dig,
så du opnår det bedste resultat til
dine behov.
Ring til Bjarne på 4396 6063.

VELFAC giver dig 10 års garanti på dine nye træ/alu-vinduer – se mere på www.VELFAC.dk
Alle priser er inkl. oprydning, bortkørsel af affald og moms.

Slank og robust. Det er VELFAC Edge. Opnå enkelhed med de slanke rammer med
kant, der åbner boligen op mod omgivelserne. VELFAC Edge leveres med 2-lags rude.
VELFAC 200 ENERGY er dansk design, som tilføjer elegante og ensartede linjer til
husets facade. Ligesom VELFAC Edge, kan alle produkter i serien kombineres uden synlig
forskel på facaden. Hvid farve indvendigt er standard og du kan frit vælge farve udventigt.
Med VELFAC Edge eller VELFAC 200 Energy i dit terrassehus får du
en smuk, energirigtig og indbrudshæmmende vinduesløsning.

Facade 1. sal.
2 terrassedøre og 4 faste vinduer med
isolerede brystninger
VELFAC Edge:
kr. 42.500,Tillæg ved 3-lags lavenergiruder; energi A
VELFAC 200 Energy: kr. 7.000,10 ÅRS
GARANTI

Facade i stuen med skydedør
Skydedørsparti og 2 faste vinduer med
isolerede brystninger.
VELFAC Edge:
kr. 39.500,Tillæg ved 3-lags lavenergiruder; energi A
VELFAC 200 Energy: kr. 7.000,-

Få bedre indeklima med soldæmpende ruder
Soldæmpende ruder er en effektiv måde til at holde indendørstemperaturen nede i rum med
store vinduespartier mod syd og vest, uden at det forstyrrer udsynet.
Tilvalg af VELFAC SUN SKN 176 i alle elementer: Pris inkl. alt kr. 3.000,- per facade

Professionel montering af
vinduer og døre fra A-Z
Når du vælger VELFAC gennem
Vestegnens Vinduer, får du professionel montering af en certificeret
VELFAC VinduesMester, som
sikrer, at alt spiller. Lige fra opmåling og tilbud til montage og
oprydning. Hele processen er i en
ægte fagmands erfarne hænder,
Bemærk, tilbuddet indeholder ikke evt. VVS-, el-, tele- eller malerarbejde.
Forbehold: Der skal være adgang til have i ét plan gennem havelåge eller lignende.

VINDUER FOR LIVET
Du er på vej til at tage en god beslutning. I hvert fald, hvis du går op i kvalitet,
design og lang holdbarhed. De rette vinduer giver din bolig et løft, og du vil med
det samme kunne mærke en forskel indendøre.

Med VELFAC får du:
Unikt design – smukt indefra og udefra
Mere dagslys i dit hjem – dagslys giver øget velvære
Energivinduer i topklasse – blandt markedets allerbedste
Høj kvalitet – designet og testet til at holde
Nem vedligeholdelse – bygget til det danske klima
Øget tryghed - indbrudssikring er standard

Millioner af VELFAC vinduer i brug lige nu
Rundt omkring i Europa testes flere VELFAC vinduer dagligt af titusindvis
af brugere. De første VELFAC vinduer blev monteret i 1985, og de fungerer stadig.
Du kan med andre ord være sikker på, at når du vælger VELFAC, vælger du
vinduer for livet.
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