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Vedr. Pilegårdsvej 22 – 58, Herlev: 

 

Efter aftale har vi den fornøjelse at fremsende tilbud på nedenstående: 

 

Udskiftning af i alt 90 stk. taghætter, alle rektangulære med tag. Nye taghætter fremstilles efter  

mål af eksisterende. 

 

 Afmontering af eksisterende hætter. 

 Levering og montering af nye zink taghætter, med flange af Sabetoflex. 

 Levering af egnet lift. 

 Fjernelse af byggematerialer 

 Opstilling af mandskabsvogn, placeret på P-plads ved vicevært bygningen. 

 

 Pris ekskl. moms =  405.000,00 kr. 

 

  

Arbejdet vil blive udført fra lift, der skal derfor regnes med lidt gener deraf.  

Ligeledes skal der være ryddet for biler, cykler m.m. så liften kan køre frit ved arbejdsområderne.  

Enkelte steder skal der graves et par hæk-planter op for at liften kan komme ind på græsområder.  

Dette skal udføres af vicevært.  

Der vil blive brugt køreplader på græsplæner så hjulspor fra lift formindskes. 
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Det anbefales at der i samme ombæring bliver skiftet faldstamme hætter. 

Det vil være sandsynligt, at der også er problemer med inddækningen derved. 

Det er jo blevet udført på samme måde ved seneste udskiftning af tagpladerne. 

 

Tillægspris: 

 

 Levering og montering af 40 stk. faldstamme hætter, ved samme ordre, udført i zink,  

med flange med Sabetoflex. 

 

Pris ekskl. moms =  104.000,00 kr. 

 

I tilbuddet er følgende ikke medregnet: 

Skjulte fejl og mangler, samt udbedring efter evt. råd, svamp m.m. 

Evt. ventilations/ rør-arbejde på loft, eller evt. forlængelse af rør i taghætterne. 

Isolerings- og tømrerarbejde, eller andre fagentrepriser. 

 

Arbejdet udføres efter alm. gældende regler af AB-92. 

El samt vand leveres af bygherre. 

Evt. ekstra arbejde faktureres med kr.  420,00/ time, ekskl. moms, eller efter aftalt pris. 

Opstart efter nærmere aftale. 

Tilbuddet er gældende i år 2014.Der tages dog forbehold for evt. prisstigninger på liftleje, samt 

materialer efter 60 dage fra d.d. 

.  

         

Vi håber ovenstående er i henhold til Deres ønsker og det vil glæde os at modtage Deres ordre. 

 

Med venlig hilsen 

Byens VVS & Blik i Odense ApS 

 

Torsten Olesen 

VVS-installatør    


