
 

 

                                                                                                               
 
 

Forudsætninger for arbejdets udførelse. 

Arbejde udført i regning. Timeprisen er 420,00 kr + moms, I alt                  525 , 00 kr. 

Aftale grundlag jf.AB 92 §6.  Betalings betingelser, 8 dage netto Ved manglende betaling, Tillægges renter 2%, pr påbegyndt måned . Og rykkergebyr 500 kr. 

Bankforbindelse : Handelsbanken  Konto nr. 6302  1518834    

Arbejdets omfang er med forbehold for økonomiske tillægsydelser, som følge af ændringer pga. geotekniske undersøgelser og ingeniører beregninger.  Herunder 

Opfyldelse Isolerings krav i BR 10. Disse er foranstaltet af bygherre.  

 

- For kundens evt. mulighed for fradrag, for faktureret arbejde. Opgøres 2 underpunkter 

  Pkt. 1 Arbejdsløn inklusiv moms. Pkt. 2 Materialer og øvrige inklusiv moms.         

 

                                                                                                                                                                              TILBUD                                                                                                                                                                     
                                                            Facade isolering gavle                                                        Tilbuds nr. 220514-03 

                                                                                                                                                                              Side 1 / 1 

Arbejdet udføres på adressen :   Pilegårdsvej   ,  2730 Herlev                                                                  

                          
På eksisterende gavl facader, etableres Skalflex Facade isolerings løsning  .  

Facade isolerings løsning på facade etableres med 150mm isolering. 

Og i eksisterende vindues false, isoleres med 20 mm.  

Facade isolering påbegyndes over kant eksisterende sokkel. 

Eksisterende sålbænke udskiftes til nye dybere sålbænke, som eksisterende skiffer.  

Facade isolerings løsning forudsættes fastgjort i eksisterende gavl .Og mellem eksisterende ejendom og 

ny facade gavl etableres fleksibel fuge . 

Eksisterende tag trekant at træ ønskes bibeholdt og ny gavl inddækket under eksisterende gavl inddækning 

  

Arbejdets omfang . iht. Aftale . 

 

Facade Isolering                                                                                                                                         

Levering stillads og hejse materiel , i nødvendigt omfang .                                                                                  

Opsætning Facade isolerings plader 100 mm                                                                            

- Etablering Facade Grundpuds , inkl. Mekanisk fastgørelse, facadenet og hjørne profiler .                                  

- Tynd pudse behandling i farve.   Farve : Gul   Farve prøver udføres efter aftale.  

Nye sål bænke som eksisterende under vinduer. Materiale: skiffer som eksisterende.                                           

Etablere ny zink inddækning fra, under eksisterende gavlplader.                                                          

 

Byggeplads                                                                                                                                               
Etablering El og bygge tavle og skur faciliteter                    

                                                                                                                                                                  ______________ 

Pris Arbejdets omfang 1stk. Gavl , eksklusiv moms.                                                                            223 000 , 00 kr. 

 

Tilbuds pris ved samlet udførelse 10 stk. gavle  2 060 000,00 kr + moms 

 

At betale, eksklusiv moms.                                                                                                                       223 000,00 kr. 

                                                                                                                                       Moms 25 %              55 750,00 kr. 

 

Pris i alt. Ved udførelse 1 stk. gavl                                                                                                              278 750, 00 kr. 

                                                                                                                                                                   ============ 

 

______________________________                                        ______________________________ 

  Dato       Accepteres hermed                                                                Murermester Jensen ApS   

   

 

 

 

 

 

Blødevej 9 

3600 Frederikssund 

                      Tlf.      47 388 399 

Email. 

jensen@murermesterjensen.dk 

               Anpartsselskab.  APS. 

CVR.  NR.   25385918 

 

 

 

26. maj 2014 

 

 

 

.E/F Pilegårdsparken 

.Pilegårdsvej 34 st.th. 

.2730 Herlev 

  
 Att.  Varmemester  

         Erik Enevoldsen              Mobil.   2622 9005 

  

 Tlf.                                           E mail.  varmemester@ef-pilegaardsparken.dk 

                                                  E mail.  bestyrelse@ef-pilegaardsparken.dk                                    
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