SOMMERTILBUD 2022

VESTEGNENS VINDUER A/S

Netop nu får du et særligt sommertilbud på nye vinduer og
døre, der passer perfekt til dit hus i Elmehusene
Tilbuddene gælder til den 5. juli 2022.

Bestil inden den 30. juni 2022 og få yderligere rabat
på Kr. 1.000,- per facade.

Vestegnens Vinduer A/S er Danmarks største VELFAC Vinduesmester, hvilket giver os mulighed for at tilbyde
facadeløsninger i Elmehusene til en attraktiv pris.
Totalløsning; Rådgivning - Levering - Montering - Finansiering!

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.

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

Helt Hus Kr. 155.000,- med sommerrabat

SPAR PÅ VARMEN ALLEREDE TIL VINTER!

Med nye Energirigtige vinduer kan du hvert år spare mange penge på din varmeregning.
Energi A vinduer leverer nemlig varme til huset i stedet for at bruge varmen.
Få ikke blot et bedre indeklima - Hold kulden ude og varmen inde - Allerede til vinter!

SOMMERTILBUD ER GÆLDENDE TIL DEN 5. JULI 2022
Kontakt os for et gratis og uforpligtende besøg.

NYE FACADEPARTIER HELE HAVESIDEN

VELFAC Ribo Alu Energi A

Nyhed: FINANSIERING

Lån kr. 85.000, for Kr. 1.085 pr. mnd.

Pris inkl. montering og moms

Løbetid 96 måneder, ÅOP 5,25 %, samlet tilbagebetalingsbeløb kr. 104.119

Kr. 76.500,-

Som VELFAC Vinduesmester samarbejder vi med Resurs Bank om finansieringsordning
til køb af nye Vinduer og Døre.

med sommerrabat

Se mere på www.vestegnensvinduer.dk/finansiering.aspx
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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

Indgangssiden

- VELFAC Ribo

Havesiden

- VELFAC Ribo

- SMUKKE VINDUER MED MASSER AF FORDELE

Elementerne fra VELFAC Ribo er færdigmalet kernetræ med Aluminium udvendig
som aldrig skal males.
Inkl. 3 lags Lavenergi Termoruder. Energi A. og sikkerhedspakke imod indbrud.
Velfac A/S yder 10 års garanti.

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.

- KVALITET OG SIKKERHED

Indgangssiden

		

Kr. 79.500,-

Hele Havesiden

Nye Facadepartier
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

Klikventil						Kr.
300,-

Lås på Terrassedør				

Kr. 2.500,-

Bestil inden den 30. juni 2022 og få yderligere
rabat på Kr. 1.000,- per facade

Der er selvfølgelig
mulighed for alle andre
dørtyper & soldæmpende glas.
Aluminium udvendig er inklusiv så
facaden aldrig skal males.

Ring og hør nærmere.

300,-

Special Farve					Kr. 2.500,-

Special Farve					Kr. 2.500,-

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.

Kr. 77.500,-

Nye Facadepartier
Med vendbare vinduer på 1 sal.
Topstyret vindue i stuen
Terrassedørsparti med
3 punktslås, paskvilgreb og Bremse.

Klikventil						Kr.

2 Låsekasser på Hoveddør			

		

Professionel montering af vinduer og
døre fra A-Z
Når du vælger VELFAC gennem Vestegnens
Vinduer, får du professionel montering af 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.

Vestegnens Vinduer A/S

Kontakt Tømrermester Bjarne K. Hansen for et uforpligtende besøg

Tlf. nr.: 43 96 60 63

-

E-mail: BH@BHBYG.DK

Kr.

500,-

