
Prisen på opvarmning af boligen stiger. Netop nu får du et særligt juletilbud på de vinduer, der 
passer helt perfekt til dit hus OG som gør en forskel for dine varme-udgifter. 
Priserne er inklusiv levering og montering! 

Tilbuddene du ser her, gælder til den 31. januar 2023, men bestiller du inden den 31. december 
2022, får du yderligere en julerabat, som er vist ved de enkelte tilbud.

Hos Vestegnens Vinduer har vi skiftet vinduerne 
i flere end 500 huse som dit – Lad os også skifte dine

JULETILBUD 
 fra Vestegnens Vinduer A/S

Nye VELFAC 200 vinduer i hele huset kr. 101.000 inkl. moms 
eller for 845 kr. pr. måned. 

Se mere på bagsiden 
Send SMS ”RB VELFAC” til 1980 og få tilbud på Finansiering straks.

 5 stk. nye VELFAC 200 vinduer med 3-lags A-mærket rude
 
Pris inkl. alt KUN kr. 42.500,- 
inkl. 1.000,- i julerabat

Minimal vedligeholdelse 
– vinduerne skal aldrig males

 Ny VELFAC 200 stuefacade med terrassedør 
 

Pris inkl. alt KUN kr. 40.000,- 
inkl. 1.000,- i julerabat

Minimal vedligeholdelse 
– vinduerne skal aldrig males

Stuefacaden fås også som skydedørsløsning - se bagsiden

Cert
ificeret

VinduesMeste

r®

Særligt 
tilbud til dig, 

som bor i 
et Unic-119 

hus

Vestegnens Vinduer er din sikkerhed 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 uforpligtigende besøg. Tlf. 4396 6063 · BH@BHBYG.DK
.
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Designvinduer
– Elegante vinduer til dit Unic-119 hus

5 ÅRS 
GARANTI
PÅ DØRE

10 ÅRS 
GARANTI

Luk lyset ind
Giv din 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.  
De kræver kun minimal vedligeholdelse og skal aldrig males.

VELFAC 200 har 3-lags A-mærket energirude og lever op til det nye bygningsreglement. 

Alle priser er inkl. moms, levering, montering, oprydning og bortkørsel af affald. 
Forbehold: rigeligt plads til arbejdets udførelse og brugbare adgangsforhold. Forbehold for prisstigninger fra VELFAC.

 5 nye vinduer med sidehængt ramme og paskvilgreb med glidebremse

 VELFAC 200 designvinduer i facaden

 
3 nye elementer inkl. terrassedør med 
paskvilgreb og bremse. 
Pris inkl. alt kr. 41.000,-  
Bestil i december og få yderligere kr. 1000,- i rabat.

 VELFAC Ribo alu-hoveddørsparti

Hoveddør med sideparti: 
- satin glas
- 3-lags lavenergirude
- inkl. 3-punktslås
Pris inkl. alt KUN kr. 19.000,-

Bemærk – Vi har alle typer døre og flere slags råglas.

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

Pris inkl. nye isolerede brystninger
kr. 47.500,-

Se mulighed for skydedør 
på bagsiden 

VELFAC 200 
med 3-lags A-mærket rude:
Pris inkl. alt kr. 43.500,- 

Bestil i december og få yderligere kr. 1.000,- i rabat.



Enkel tradition 
– smukke vinduer med masser af fordele

10 ÅRS 
GARANTI

ALU

Med VELFAC Ribo i dit Unic-119 hus får du en smuk, energirigtig og 
indbrudshæmmende vinduesløsning. Et flot og holdbart resultat på alle områder. 

Vælg mellem træ indvendigt og udvendigt eller træ  
indvendigt og aluminium udvendigt. Træet er færdigmalet FSC®-mærket kernetræ.
Med 3-lags A-mærket energirude lever vinduerne op til de nye energikrav. 

VELFAC giver dig 5 eller 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. Forbehold for prisstigninger fra VELFAC.

 5 nye vinduer med sidehængt ramme og paskvilgreb med bremse

VELFAC Ribo med A-mærket lavenergirude:
Pris inkl. alt kr. 41.000,-

Tillæg ved aluminium udvendigt  kr. 2.500,-
Bestil i december og få yderligere kr. 1000,- i rabat.

 VELFAC Ribo – Ny facade i stuen  

3 nye elementer inkl. terrassedør med paskvilgreb 
og bremse. Pris inkl. alt KUN kr. 38.000,-

Tillæg ved alu udvendigt kr. 3.000,-
Bestil i december og få yderligere kr. 1000,- i rabat.

 VELFAC Ribo hoveddørsparti

Hoveddør med sideparti: 
- satin glas
- 3-lags lavenergirude
- inkl. 3-punktslås
Pris inkl. alt KUN kr. 18.000,-

Tillæg ved aluminium udvendigt kr. 1.000,-
Bemærk – Vi har alle typer døre og flere slags råglas.
Bestil i december og få yderligere kr. 500,- i rabat.



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.

Vestegnens Vinduer er din sikkerhed 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 uforpligtigende besøg. Tlf. 4396 6063 · BH@BHBYG.DK.
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VELFAC 200 skydedørsparti 
Pris inkl. alt kr. 49.500,-

 Luk lys og luft ind i stuen  
  med en skydedør

Du kan også vælge en skydedørsløsning til stuefacaden. 
Her får du en elegant 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.

Finansiering 

Lån 101.000 kr. for 845 kr. pr. måned.
Løbetid 180 måneder, variable debitorrerente 3,91 % , ÅOP 5,97 %, samlet kreditomkostninger 51.093 kr. , 

samlet tilbagebetalingsbeløb 152.093 kr. 
Ovenstående finansieringseksempel fra den 28/11/2022. 

 
Som VELFAC VinduesMester samarbejder vi med Resurs Bank om fiansieringsordning. Delbetaling har 14 dages 

fortrydelsesret. Lånet kan til hver tid indfries til kurs 100.

Send SMS ”RB VELFAC” til 1980 og få tilbud på Finansiering straks.


