
 RØNNEVANGSPARKEN  FORÅRSTILBUD
 VESTEGNENS VINDUER A/S VESTEGNENS VINDUER A/S

VESTEGNENS VINDUER A/S 

Vestegnens Vinduer A/S er din garanti for faglært arbejdskraft
 under dansk overenskomst, og som medlem af BYG er vores 

kunder omfattet af BYG GARANTI ordningen.                                                                            

Kontakt Tømrermester Bjarne K. Hansen for et uforpligtende besøg.

Tlf. nr.: 43 96 60 63      -      E-mail: BH@BHBYG.DK

       

                              v/Tømrermester Bjarne Kahr Hansen
                                                                            Herstedøstergade 16, 2620 Albertslund

                                                                                        
                                Tlf.nr. 43 96 60 63   -   E-mail: BH@BHBYG.DK

Vestegnens Vinduer A/S er Danmarks største Velfac Vinduesmester, hvilket giver os mulighed for at tilbyde 
facadeløsninger i Rønnevangsparken til en attraktiv pris. 

Vestegnens Vinduer A/S har udskiftet vinduer og døre siden 1995. Det har igennem årene givet os stor erfaring 
og ekspertise, med valg af materialer og rådgivning, om de rigtige vinduer til netop din bolig og dit behov.

Vi har faste lave tilbud på alle godkendte facadeløsninger samt alle typer døre. Mulighederne er mange og alle 
løsninger kan leveres med 3 lags glas Energi A og Aluminium udvendig, så facaderne aldrig skal males og 

vedligeholdelsen er minimal. Nu også med mulighed for soldæmpende glas.

FORÅRSTILBUD ER GÆLDENDE TIL DEN 31. MAJ 2020FORÅRSTILBUD ER GÆLDENDE TIL DEN 31. MAJ 2020

Kontakt os for et gratis og uforpligtende besøg.Kontakt os for et gratis og uforpligtende besøg.

Husk håndværkerfradraget - det betaler sig!
Husk at du  i 2020 kan trække 12.500 kr. fra i skat i håndværkerfradrag, når du skifter de gamle vinduer ud med nye

 energimærkede vinduer. Spørg os hvordan!

NY VELFAC  RIBO  FACADE  MOD HAVE

4 vinduespartier som tegning og Terrassedør 
med paskvilgreb og bremse

Pris inkl. montering og moms 

KUNKUN kr. 45.000,- kr. 45.000,-  
med forårsrabat

Netop nu får du et særligt forårstilbud på nye 
vinduer og døre, der passer perfekt til dit hus i 
Rønnevangsparken.

Bestil inden den 30. april 2020 og få 
yderligere rabat på Kr. 1.000,- per 
facade.

Hos Vestegnens Vinduer A/S har vi skiftet 
vinduerne i alle typer af rækkehuse i mere end 
25 år - Lad os også skifte dine.

Husk håndværkerfradraget -  træk arbejdslønnen fra i SKAT!Husk håndværkerfradraget -  træk arbejdslønnen fra i SKAT!

        www.vestegnensvinduer.dk                   @VestegnensVinduerAS

    
““Jeg er i dén grad tilfreds med Vestegnens Vinduer A/S!”Jeg er i dén grad tilfreds med Vestegnens Vinduer A/S!”

  Vi har skiftet alle vinduer og døre hos Kirsten, som bor i Egevangshusene.
Her er hendes oplevelse af vores samarbejde:

 “Jeg var blevet anbefalet Vestegnens Vinduer A/S og havde en rigtig god oplevelse, da Bjarne 
var på besøg for at give et tilbud. Bjarne gav en professionel vejledning og kom med gode 

løsningsforslag, som hjalp mig til at vælge det rigtige for mig. Det færdige resultat blev endnu 
bedre, end jeg havde forestillet mig. Det var fra starten meget trygt at have tømrerne gående. 

Man kunne tydeligt høre, at de kendte hinanden rigtig godt og vidste, hvad de hver især skulle. 
De var meget behagelige og ryddede rigtig fint op efter sig. Jeg er meget tilfreds med resultatet, 
absolut tilfreds med Velfac’s produkter og jeg er i dén grad tilfreds med Vestegnens Vinduer!”



     

 

 Indgangssiden   -  VELFAC Ribo
  Elementerne fra VELFAC Ribo er færdigmalet kernetræ eller Træ/Alu som aldrig skal males. 
  Inkl. Lavenergi Termoruder og sikkerhedspakke imod indbrud. Velfac A/S yder 5 års garanti og med 
  Aluminium udvendig 10 års garanti.

   - KVALITET OG SIKKERHED

Hele indgangssiden                          kr.  47.500,-

4 vinduespartier som tegning
inkl. Ny Hoveddør med råglas og 3 punktslås, 
Stål greb rosetter og cylinder/vrider.

Pris uden Hoveddør                        kr.  39.500,-

Hoveddør alene                                kr.  11.000,-

Alumunium udvendigt        kr.   5.000 ,- 

3 lags Glas Energi A                         kr.    6.000,-

 Alle priser er inklusiv montering og moms
 Bemærk tilbuddene indeholder levering, montering samt bortkørsel af affald.
 Bemærk tilbuddene indeholder ikke eventuelt VVS, el, tele eller maler arbejde.

Forbehold: rigelig plads for arbejdets udførsel og brugbare adgangsforhold.

 

 Havesiden   -  VELFAC Ribo
  - SMUKKE VINDUER MED MASSER AF FORDELE

  Luk lyset ind & bevar det oprindelige udtryk
  Med Velfac Ribo får du en smuk, energirigtig vinduesløsning kendetegnet ved en traditionel karm/ramme                
  konstruktion. Serien byder på en flot finish, god isolleringsevne og et holdbart resultat på alle områder.

Hele facaden mod haven                      kr. 46.000,-

4 vinduespartier som tegning og Terrassedør 
med paskvilgreb og bremse

Pris uden Terrassedør                           kr. 40.000,-

Terrasedør alene                                     kr.  9.500 ,-
                      
Aluminium udvendigt                            kr.   5.000,-

3 lags Glas Energi A                                kr.   6.500,-                                              

Der er bl.a. også mulighed for Soldæmpende glas, 
Lydglas, Ventiler og Vendbare vinduer med 

pudsebeslag.

Vestegnens Vinduer A/S er certificeret VELFAC VinduesmesterVestegnens Vinduer A/S er certificeret VELFAC Vinduesmester
Kontakt Tømrermester Bjarne K. Hansen for et uforpligtende besøg
Tlf. nr.: 43 96 60 63     -     E-mail: BH@BHBYG.DK

Der er selvfølgelig 
mulighed for alle andre 
dørtyper samt mulighed 

for Aluminium udvendigt, 
så facaden Aldrig skal males.

Ring og hør nærmere.Ring og hør nærmere.


