JULETILBUD

FRA VESTEGNENS VINDUER A/S

HOS VESTEGNENS VINDUER HAR VI SKIFTET VINDUERNE
I FLERE END 350 HUSE SOM DIT – LAD OS OGSÅ SKIFTE DINE
Netop nu får du et særligt juletilbud på de vinduer, der passer
helt perfekt til dit hus. Priserne er inklusiv levering og montering.
Husk, at du kan trække 12.200 kr. fra i håndværkerfradrag,
når du benytter dig af tilbuddene i denne brochure.

Særligt
tilbud til dig,
som bor i et
Unic-119 hus

5 stk. nye VELFAC Edge vinduer
Pris inkl. alt KUN kr. 29.000,Minimal vedligeholdelse
– vinduerne skal aldrig males

10 ÅRS
GARANTI

Ny VELFAC Edge stuefacade med terrassedør
Pris inkl. alt KUN kr. 27.000,Minimal vedligeholdelse
– vinduerne skal aldrig males
Stuefacaden fås også som skydedørsløsning. Se bagsiden.

HOLD VARMEN I DEN KOLDE TID
Få glæde af dine nye vinduer og hold varmen inde og kulden ude allerede denne vinter.
Tilbuddene gælder til den 31. januar 2019, men bestiller du inden den 31. december 2019,
får du yderligere en julerabat.
Julerabatten er vist ved de enkelte tilbud.

nduer a/s
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DESIGNVINDUER

ENKEL TRADITION

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.

Ekstra indbrudssikkerhed indbygget
Med VELFAC Ribo i dit Unic-119 hus får du en smuk, energirigtig og ekstra indbrudssikker
vinduesløsning. Du får et flot og holdbart resultat på alle områder.

– DE FLOTTESTE VINDUER TIL DIT UNIC-119 HUS

– SMUKKE VINDUER MED MASSER AF FORDELE

Vælg mellem VELFAC Edge med 2-lags lavenergi termorude eller VELFAC 200 ENERGY
med 3-lags A-mærket energirude.

Vælg mellem færdigmalet kernetræ indvendigt og udvendigt eller færdigmalet kernetræ
indvendigt og aluminium udvendigt. Fås med lavenergi termorude med en U-værdi på 1,2
eller 3-lags A-mærket lavenergi termorude med en U-værdi på 0,52.

5 nye vinduer med sidehængt ramme og paskvilgreb med glidebremse.

5 nye vinduer med sidehængt ramme og paskvilgreb med bremse.

VELFAC Edge med 2 lags B-mærket energirude:
Pris inkl. alt kr. 29.000,-

10 ÅRS
GARANTI

VELFAC 200 ENERGY med 3 lags A-mærket rude:
Pris inkl. alt kr. 35.000,Bestil i december og få yderligere kr. 1.000,- i rabat.

VELFAC Ribo alu-hoveddørsparti

VELFAC Ribo med 2 lags B-mærket energirude:
Pris inkl. alt kr. 26.000,-

10 ÅRS
GARANTI
ALU

Tillæg ved aluminium udvendigt kr. 3.000,Tillæg ved 3-lags lavenergiruder kr. 6.000,Bestil i december og få yderligere kr. 1000,- i rabat.

VELFAC Ribo hoveddørsparti

Hoveddør med sideparti og satin termorude
Inkl. 3-punktslås. Pris inkl. alt KUN kr. 15.500,-

Hoveddør med sideparti og satin termorude
Inkl. 3-punktslås. Pris inkl. alt KUN kr. 14.500,-

Tillæg ved 3-lags lavenergiruder kr. 1.500,Bemærk – Vi har alle typer døre og flere slags råglas.

Tillæg ved aluminium udvendigt kr. 1.000,Tillæg ved 3-lags lavenergiruder kr. 1.500,Bemærk – Vi har alle typer døre og flere slags råglas.

Bestil i december og få yderligere kr. 500,- i rabat.
Bestil i december og få yderligere kr. 500,- i rabat.

									
VELFAC Ribo – Ny facade i stuen
									
		

VELFAC designvinduer i facaden
10 ÅRS
GARANTI

3 nye elementer inkl. terrassedør med paskvilgreb og
bremse. Bestil i december og få yderligere kr. 1000,- i
rabat.
VELFAC Edge Pris inkl. alt kr. 27.000,VELFAC 200 ENERGY Pris inkl. alt kr. 34.500,-

Pris for vinduer og
hoveddør inkl. alt til
hele huset med vores
særlige julerabat.

KUN kr. 69.000,Se mulighed for skydedør
på bagsiden

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

10 ÅRS
GARANTI
ALU

3 nye elementer inkl. terrassedør med paskvilgreb
og bremse. Pris inkl. alt KUN kr. 24.000,-

Pris for vinduer og
hoveddør inkl. alt til
hele huset med vores
særlige julerabat.

KUN kr. 62.000,-

Tillæg ved alu udvendigt kr. 3.000,Tillæg ved 3-lags ruder kr. 7.500,Bestil i december og få yderligere kr. 1000,- i rabat.
VELFAC giver dig 10 års garanti på dine nye VELFAC Ribo alu vinduer – se mere på www.VELFAC.dk
Alle priser er inkl. moms, levering, montering, oprydning og bortkørsel af affald.

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

Husk:
Du kan benytte
håndværkerfradrag
på kr. 12.000,- når
du skifter vinduer
og døre

			

LUK LYS OG LUFT IND I STUEN
MED EN SKYDEDØR

Du kan også vælge en skydedørsløsning til stuefacaden. Du får en letgående skydedør med glas til
gulvet, som næsten gør haven til en del af stuen.
Bestil i december og få yderligere kr. 1.000,- i rabat.

VELFAC Edge
Pris inkl. alt kr. 34.000,-

nduer a/s

VELFAC 200 Energy
Pris inkl. alt kr. 41.500,-

10 ÅRS
GARANTI
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