TILBUD NY
DALOC
Sikkerhedsdør S33

Enkeltdør af stål.
Indadgående.
Indbrudsklasse 3 EN
iht. 1627.

Pris Kr. 15.950

DALOC SIKKERHEDSDØR
Entre sikkerheds ståldør til din Lejlighed
DALOC sikkerhedsdøre er meget tætte og isolerer derfor mod støj,
lugte og træk fra opgangen, hvilket er med til at skabe et mere
behageligt miljø i lejlighederne. Brand og brandgasser holdes ligeledes
ude. Mados forhindres i at brede sig til opgangen, og ofte opnår man
endda besparelse på varmeregningen. Desuden får lejlighederne en
dør, som stort set er vedligeholdelsesfri og ikke behøver at blive
udskiftet i mange år. Indbrudsklasse 3 iht. EN 1627. Læs mere om
Daloc sikkerhedsdøre, som har 75 års erfaring med sikkerhedsdøre, på
www.daloc.dk.

inkl. Moms & Montering

Tilvalg:
Dørkikkert Kr. 300
3 Punkts Lås Kr. 1.250
inkl. Moms & Montering

NABO-OPGANG

RABAT KR. 500,VESTEGNENS VINDUER A/S

v/ Tømrermester

Kontakt Vestegnens Vinduer A/S for yderligere informationer og evt. aftale på tlf.

Bjarne K. Hansen

nr. 43 96 60 63 eller e-mail bh@bhbyg.dk.

Tlf. Nr.: 43 96 60 63
Mail: bh@bhbyg.dk
www.vestegnensvinduer.dk
Herstedøstergade 16
2620 Albertslund

CVR: 29612536

NY Entre Sikkerheds Ståldør til dit hjem?
Vestegnens Vinduer A/S tilbyder rådgivning, levering og montering af din nye
Daloc Sikkerheds ståldør.
Netop nu har vi et godt Tilbud – Se meget mere på bagsiden. Du er altid velkommen til at
kontakte os på tlf.nr. 43 96 60 63 eller e-mail bh@bhbyg.dk.

Vi kan selvfølgelig også hjælpe med nye Vinduer til lejligheden!

Vestegnens Vinduer A/S er et kvalitetsbevidst firma med mange års erfaring indenfor
udskiftninger af alle slags døre og vinduer. Kvaliteten i arbejdet og kundernes tilfredshed er
de største kerneværdier i virksomheden, og har været det siden familien startede tømrervirksomhed fra adressen i Herstedøster Landsby, i år 1815. Virksomheden drives i dag af
tømrermester Bjarne Kahr Hansen, som er 6. generation af tømrermestre i lige linje.
Vestegnens Vinduer er din sikkerhed for faglært arbejdskraft under Dansk overenskomst
Og som medlem af BYG er vores kunder omfattet af BYG GARANTI ordningen.

