Forårstilbud til Elmehusene
FRA VESTEGNENS VINDUER A/S

Netop nu får du et særligt Forårstilbud på nye
vinduer og døre, der passer perfekt til dit hus.
Tilbuddene gælder til den 31/5 2020.
Få Ekstra rabat på Kr. 1.500 ved at bestille inden den 30/4.

Vil du også opgradere dit hus?

VELFAC Ribo Alu - Facaden der Aldrig skal males
Spar tid, kræfter og penge på vedligeholdelsen af dine vinduer. Med VELFAC Ribo vinduer i træ/alu får du holdbart
dansk design med minimal vedligeholdelse. Med Aluminium på ydersiden skal vinduerne Aldrig males.

Nye Facadepartier Hele Havesiden
VELFAC Ribo Alu

I alt Kr. 59.500 inkl. moms

Med vendbare vinduer på 1 sal.
Topstyret vindue i stuen
Terrassedørsparti med
3 punktslås, paskvilgreb og Bremse.
3 lags Termo Energi A. 			

Kr. 8.500 inkl. moms

Husk håndværkerfradraget - dét betaler sig!
Når du får monteret nye vinduer, kan du trække op til 12.500 kr. af håndværkerlønnen fra i skat
(pr. person i husstanden over 18 år). I 2020 gælder håndværkerfradraget for energirenoveringer. Derfor er
det oplagt at bruge håndværkerfradraget i forbindelse med udskiftning af dine gamle vinduer.
Spørg os hvordan!

VESTEGNENS VINDUER A/S
Din garanti for faglært arbejdskraft under dansk overenskomst,
og som medlem af BYG er vores kunder omfattet af BYG GARANTI ordningen.
Kontakt Tømrermester Bjarne Kahr Hansen for et uforpligtende besøg

Tlf. nr.: 43 96 60 63

-

E-mail: BH@BHBHYG.DK

VELFAC Ribo Alu - Facaden der Aldrig skal males!
Nye Facadepartier Indgangssiden
VELFAC Ribo Alu

I alt Kr. 64.500 inkl. moms

Med vendbare vinduer på 1 sal.
Topstyret vindue i køkken
Satinglas i badeværelse
Hoveddørs parti med Satinglas og
3 punktslås med Stålgreb,
Rosetter og Cylinder/vrider
Der er også mulighed for alle andre dørtyper.
3 lags Lavenergi termoruder. Energi A. Kr. 8.500 inkl. moms

Kontakt Vestegnens Vinduer A/S for et uforpligtende besøg!

HUSK Albertslund fjernvarme yder i år 2020 tilskud til nye facader med lavenergi glas.
Både til 3 lags Glas Energi A og 2 lags Glas Energi B.
OBS: Vær opmærksom på, at år 2020, er det sidste år, hvor ordningen er,
som vi kender den. Udformningen fremadretttet er endnu ukendt.

		 VESTEGNENS VINDUER A/S
v/Tømrermester Bjarne Kahr Hansen
Herstedøstergade 16, 2620 Albertslund
Tlf. nr. 43 96 60 63

-

E-mail: BH@BHBYG.DK

-

www.vestegnensvinduer.dk

Alle priser er inklusiv montering og moms
Bemærk tilbuddene indeholder levering, montering samt bortkørsel af affald.
Bemærk tilbuddene indeholder ikke evt. VVS arbejde vedr. radiatorer, el, tele eller maler arbejde.
Forbehold: rigelig plads for arbejdets udførsel og brugbare adgangsforhold.

